
 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تلخيص محلى ابن حزم الظاهري  

 الجزء الثالث.

 كتاب المعامالت.

 كتاب : المواريث والوصايا. 

 جميع الحقوق محفوظة للمؤلف
mohamedhosnyelgendy@yahoo.com 

 0927/0209رقم اإليداع : 

 070-002-100-207-86الترقيم الدولي: 
 

mailto:mohamedhosnyelgendy@yahoo.com
mailto:mohamedhosnyelgendy@yahoo.com


 

 
 

 

 1-:الكتب التاليةهذا الجزء ويتضمن 

والقرض عنده إذا كان إلى أجل مسألة ،  ٧١كتاب القرض : ويتضمن •• 
فيجب كتابته واإلشهاد عليه ، وال يحل أن يرد إليه غير ما أخذ فإن أقرضه 
فضة فال يجوز أن يرد قيمتها ذهبا ، وال يجوز إذا كان الدين مؤجال أن يعجله 

  .مقابل أن يضع الدائن عنه بعضه

ي البيع مسألة ، وهو عنده ال يجوز إال ف ٧١كتاب الرهن : ويتضمن •• 
  والسلم والقرض في السفر مع عدم وجود الكاتب

مسائل ، وهى عنده في كل حق لم يكم مصدره  ٣كتاب الحوالة :ويتضمن •• 
ذا أحيل صاحب الحق على ملىء ففرض عليه أن يتبع ، وال رجوع  البيع ، وا 

  .له بعد ذلك على المحيل

 .ا من عقود التبرعاتمسائل ، واألصل فيها عنده أنه ١الكفالة : ويتضمن •• 

مسألة وهى ال تجوز عنده في األبدان بمعنى  ٧٧كتاب الشركة : ويتضمن •• 
أن يشترك اثنان مثال في محل خياطة على أن يكون األجر بينهما فهذا ال 
يجوز عنده رحمه اهلل ولكن لكل منهما أجر ما عمله ، والربح بين الشريكين 

رة وال يجوز اشتراط غير ذلك ، وال على قدر نسبة رأس المال وكذلك الخسا
مهنى( على أن يكون راتبه نسبة من الربح  -يجوز استئجار أجير ) عامل 

 .ألن في ذلك جهالة

                                                           
1
 يقع الكتاب في أربعة اجزاء ، والمقدمة العامة للكتاب في جزئه األول .  

من تلخيص محلى ابن حزم  ثالثلمقدمة الجزء ا

 الظاهري.



 

 
 

مسائل ، وال يجوز إجبار أحدعلى بيع نصيبه  ١كتاب القسمة : ويتضمن •• 
بأن يكون من المال الشائع ، وال تجوز عنده ملكية الطوابق في بناء مشترك 

  و.السفل وآلخر العل لواحد

 .مسألة ٧١ويتضمن   صب والجنايات على األموال:غكتاب االستحقاق وال•• 

مسائل ، وهو عنده ال يجوز مع اإلنكار أو مع  ٦كتاب الصلح : ويتضمن •• 
السكوت الذي ال يتضمن إقرارا وال إنكارا ، وال يجوز إال بعد اإلقرار بالحق ، 

كتاب المداينات والتفليس : ويتضمن ••  .جبوال يجوز على إسقاط يمين قد و 
مسائل ، ومال المفلس يقسم بين الغرماء بالقيمة ، وال يقسم إال بين الغرماء  ١

التي حلت آجال ديونهم ، الطالبين لها ، وحقوق اهلل في الديون كالزكاة والحج 
مقدمة على حقوق الناس ، ومن أفلس فوجد إنسان سلعته التي باعها له عنده 

 .كما هى فهو أحق بها من الغرماء

مسألة ، واإلجارة عند اإلمام  ١٧كتاب اإلجارات واألجراء : ويتضمن •• 
تنفسخ بموت المؤجر أو المستأجر ، او اضطراره للرحيل عن البلد ، وال بد 
فيها من ذكر المدة وتحديد العمل الذي استؤجر من أجله ، وال تجوز اإلجارة 

نما على إمامة الصالة وأدا ء األذان ، وال تجوز إجارة األرض الزراعية وا 
 .المعاملة فيها ببعض ما يخرج منها

  .الجعل في اآلبق وغيره : ويقع في مسألة واحدة ••

 .مسألة ٧٣المزارعة والمغارسة : ويتضمن  ••

 .مسائل ٣المعاملة في الثمار : ويتضمن ••  

رض لم تعمر في مسائل ، وهو في كل أ ١إحياء الموات : ويتضمن •• 
اإلسالم وال يشترط فيه إذن اإلمام ، وال يجوز اإلحياء في األرض التي بها 



 

 
 

ذا ظهر في أرض رجل معدن  ضرر ظاهر على الناس كممر أو طريق ، وا 
 .ذهب أو فضة أو نحاس أو غير ذلك فهو له وله بيعه

 .مسائل ١المرفق : ويتضمن ••  

 .مسائل ١كتاب الوكالة : ويتضمن •• 

 مسألة ،  ٧٧كتاب المضاربة : ويتضمن  ••

 مسائل. ١كتاب اإلقرار : ويتضمن  ••

 كتاب اللقطة والضالة واآلبق: ويتضمن مسألتين.  ••

 مسائل ، واللقيط عنده مسلم حر.  ١كتاب اللقيط : ويتضمن  ••

مسائل ، وال ضمان على المودع إن تلفت  ٦كتاب الوديعة : ويتضمن  ••
 منه وال تضييع . الوديعة بغير تفريط 

مسائل ، وال حجر عنده على من بلغ مسلما  ١كتاب الحجر : ويتضمن  ••
عاقال لسفه أو غيره ، وكل ما أنفذوه من تصرفات في مالهم فهو جائز إال ما 
كان معصية هلل تعالى فهو باطل مردود ، ومن معصية اهلل تعالى الصدقة 

بعده ، وال حجر على مريض  والعطية بما ال يبقى للمتصدق أو الواهب غنى
 أو موقوف للموت ، وال حجر على المرأة المتزوجة لصالح زوجها. 

مسائل ، واإلكراه على الكالم ال يجب به شىء  ١كتاب اإلكراه : ويتضمن  ••
كالكفر والقذف والطالق ، واإلكراه على الفعل عنده ينقسم قسمين : ما تبيحه 
الضرورة كاألكل والشرب فهذا يبيحه اإلكراه ، وماال تبيحه الضرورة كالقتل 

فساد المال فهذ ال يبيحه اإلكراه  كراه السلطان وغيره والجرح والضرب وا  ، وا 
 عنده سواء. 



 

 
 

مسألة ، ويجوز عنده بيع السلعة الغائبة  ٧١٣كتاب البيوع : ويتضمن  ••
الموصوفة ، واإلشهاد على البيع واجب ، وال يجب البيع ويلزم المتبايعين إال 
بالتفرق باألبدان ، وما لم يتفرقا بأبدانهما فلكل منهما الرجوع في البيع ، وربا 

ال يجري إال في األصناف الستة الواردة في الحديث ) الذهب والفضة الفضل 
 والملح والبر والشعير والتمر( وال يكون في غيرهم . 

مسألة ، والشفعة واجبة في كل ما كان  ٧١كتاب الشفعة : ويتضمن  ••
مشاعا أو كان طريقه مشتركا ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فال شفعة ، 

يعرض على شريكه المبيع قبل أن يبيعه من الغير ، فللشريك  وعلى الشريك أن
 أن يطالب بحقه في الشقعة متى شاء ولو بعد ثمانين سنة. 

 مسألة.  ٧١كتاب السلم : ويتضمن  ••

 مسألة.  5١كتاب الهبات : ويتضمن  ••

 كتاب العارية : ويتضمن مسألتين. ••

 كتاب الضيافة : ويقع في مسألة واحدة.  ••

 مسائل.  ١كتاب األحباس : ويتضمن  ••

مسألة ، ومما خالف فيه رحمه اهلل جماهير  ١١المواريث : ويتضمن  ••
جد المذاهب األربعة أنه ال يقر العول وال الرد في الفرائض ، وأنه يجعل ال

 اإلخوة. به يحجب بمنزلة األب في الميراث ف

لكل قريب غير وارث  مسألة ، والوصية عنده فرض 52الوصايا: ويتضمن  ••
بما ال إجحاف فيه على الورثة ، وهو خالف الوصية الواجبة التي تفرضها 



 

 
 

القوانين الوضعية لبعض األقارب غير الوارثين وهم أبناء الفرع الوارث الذي 
 توفى في حياة مورثه ، وال تجوز وصية من لم يبلغ . 

 مسألة. ٧٧كتاب األقضية: ويتضمن  ••

مسألة ، وشهادة النساء عنده على النصف  52كتاب الشهادات : ويتضمن  ••
من شهادة الرجل وهى جائزة في كل شىء الحدود واألموال وغيرها ، ويجوز 
االكتفاء بشهادة الواحد مع يمين المدعي في األموال خاصة ، وتجوز شهادة 

به إذا كان عدال ، ولقاضي أن يحكم بعلمه.العدو على عدوه والقريب لقري



 

1 
 

 )كتاب القرض(
 1111مسألة تعريف القرض م 

قال ابن حزم : اْلقَْرُض فِْعُل َخْيٍر، َوهَُو أَْن تُْعِطَي إْنَسانًا َشْيئًا بَِعْينِِه ِمْن َمالِك تَْدفَُعهُ 

تِِه َوإِ  ا َحاًّلً فِي ِذمَّ ى هََذا ُمْجَمٌع َعلَْيهِ إلَْيِه لِيَُردَّ َعلَْيك ِمْثلَهُ إمَّ ا إلَى أََجٍل ُمَسًمً  مَّ

ى فَاْكتُبُوهُ{ ]البقرة:  ُ تََعالَى: }إَِذا تََدايَْنتُْم بَِدْيٍن إِلَى أََجٍل ُمَسًمً  [٢٨٢َوقَاَل َّللاَّ

 1111]َمْسأَلَةٌ اْلقَْرُض َجائٌِز فِي ُكلِّ َما يَِحلُّ تََملُُّكهُ َوتَْملِيُكهُ[ م

َواْلقَْرُض َجائٌِز فِي ُكلِّ َما يَِحلُّ تََملُُّكهُ َوتَْملِيُكهُ بِِهبَِة أَْو َغْيِرهَا َسَواٌء قال ابن حزم : 

ِِلَنَّ اْلقَْرَض هَُو َغْيُر اْلبَْيِع، ِِلَنَّ اْلبَْيَع َّل يَُجوُز إّلَّ بِثََمٍن،  -َجاَز بَْيَعةُ أَْو لَْم يَُجْز 

 .َويَُجوُز بَِغْيِر نَْوِع َما بِْعت

 َوَّل يَُجوُز فِي اْلقَْرِض إّلَّ َردُّ ِمْثِل َما اُْقتُِرَض َّل ِمْن ِسَوى نَْوِعِه أَْصًًل. 

ا اقترض َوََل أَقَلَّ[ م  ا أَْكثََر ِممَّ  1111]َمْسأَلَةٌ ََل يَْشتَِرطَ َرد ًّ

ا أََخَذ َوَّل  ا أَْكثََر ِممَّ ، َوهَُو ِربًا َمْفُسوٌخ، َوَّل قال ابن حزم : َوَّل يَِحلُّ أَْن يَْشتَِرطَ َرًدً أَقَلَّ

ا أََخَذ َوَّل أَْدنَى َوهَُو ِربًا، َوَّل يَُجوُز اْشتَِراطُ نَْوٍع َغْيِر  يَِحلُّ اْشتَِراطُ َردِّ أَْفَضَل ِممَّ

 .النَّْوِع الَِّذي أََخَذ، َوَّل اْشتَِراطُ أَْن يَْقِضيَهُ فِي َمْوِضِع َكَذا َوَّل اْشتَِراطُ َضاِمنٍ 

ُروِط الَّتِي َذَكْرنَا فِي اْلقَْرِض.  وقال أيضا : َوَّل ِخًَلَف فِي بُْطًَلِن هَِذِه الشُّ

  األحاديث واآلثار :

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَْوُل َرُسوِل َّللاَّ ِ فَهَُو بَاِطٌل َما » -َصلَّى َّللاَّ ُكلُّ َشْرٍط لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ

ِ بَاُل أَْقَواٍم يَشْ  ِ، َمْن اْشتََرطَ َشْرطًا لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ تَِرطُوَن ُشُروطًا لَْيَسْت فِي ِكتَاِب َّللاَّ

ِ أَْوثَقُ  ، َوَشْرطُ َّللاَّ ِ أََحقُّ  .)صحيح(« فَلَْيَس لَهُ َوإِْن اْشتََرطَ ِمائَةَ َشْرٍط، ِكتَاُب َّللاَّ

َع ِعْنَد قََضاِء َما َعلَْيِه  ا أََخَذ[ م ]َمْسأَلَةٌ تَطَوَّ  1111بِأَْن يُْعِطَي أَْكثََر ِممَّ

ا  ا أََخَذ، أَْو أَقَلَّ ِممَّ َع ِعْنَد قََضاِء َما َعلَْيِه بِأَْن يُْعِطَي أَْكثََر ِممَّ قال ابن حزم: فَإِْن تَطَوَّ

ا أََخَذ، فَُكلُّ َذلَِك َحَسٌن ُمسْ  ا أََخَذ، أَْو أَْدنَى ِممَّ .أََخَذ، أَْو أَْجَوَد ِممَّ  تََحبٌّ

ا اْقتََرَض َمأُْجوٌر. ا اْقتََرَض َوأَْجَوَد ِممَّ  َوُمْعِطي أَْكثََر ِممَّ

ا أَْعطَى َمأُْجوٌر. ا أَْعطَى، أَْو أَقَلَّ ِممَّ  َواَلَِّذي يَْقبَُل أَْدنَى ِممَّ

 َوَسَواٌء َكاَن َذلَِك َعاَدةً أَْو لَْم يَُكْن، َما لَْم يَُكْن َعْن َشْرٍط .



 

2 
 

 الصحابة والفقهاء :أقوال 

اَد ْبَن أَبِي  - بمثل قول المؤلف يقول : ابن عمر وابن الزبير و اْلَحَكَم ْبَن ُعتَْيبَةَ، َوَحمَّ

، َوَسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب وابن سيرين وأبو حنيفة   والشافعيُسلَْيَماَن و اْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ

 وأبو سليمان .

)مالك ووافقه  أَْكثََر.ا لَْم يَُكْن َعْن َعاَدٍة، َوَّل يجوز أَْن يَُردَّ جائز أَْن يَُردَّ أَْفَضَل مَ  -

 أخذ(الشعبي والزهري في عدم جواز الر بأكثر مما 

 َّللا بو مسعود( أقرضت. )عبدكراهة أخذ أكثر مما  -

  األحاديث واآلثار :

ِ قَاَل  - ِ َكاَن لِي َعلَى َرُسوِل »َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ َدْيٌن  -َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح( « فَقََضانِي َوَزاَدنِي

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل  - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْستَْقَرَض َرُسوُل َّللاَّ ِسنًًا فَأَْعطَاهُ ِسنًًا  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح( « ) فَْوَق ِسنِِّه َوقَاَل: ِخيَاُرُكْم َمَحاِسنُُكْم قََضاءً 

ْرهَِم فَضْ »عن رسول َّللا صلى َّللا عليه و سلم  - ْرهَُم بِالدِّ « ُل َما بَْينَهَُما ِربًاالدِّ

 )صحيح(

َعْن إْسَماِعيَل ْبِن أَبِي َخالٍِد َعْن أَبِيِه قَاَل: قََضانِي اْلَحَسُن ْبُن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب  -

 َوَزاَدنِي نَْحًوا ِمْن ثََمانِيَن ِدْرهًَما. )صحيح(

َمَر: إنِّي أَْسلَْفت َرُجًًل َسلَفًا َواْشتََرْطت عن َمالٍِك قَاَل: بَلََغنِي أَنَّ َرُجًًل قَاَل ِّلْبِن عُ  -

بَا، ثُمَّ َذَكَر َكًَلًما  ا أَْسلَْفته؛ فَقَاَل اْبُن ُعَمَر: َذلَِك الرِّ َوفِيِه: أَنَّ اْبَن ُعَمَر قَاَل  -أَْفَضَل ِممَّ

ته، َوإِْن أَْعطَاك ُدوَن َما لَهُ: أََرى أَْن تَُشقَّ َصكَّك فَإِْن أَْعطَاك ِمْثَل الَِّذي أَْسلَْفته قَبِلْ 

ا أَْسلَْفته طَيِّبَةً بِِه نَْفُسهُ، فََذلَِك ُشْكٌر َشَكَرهُ لَك  أَْسلَْفته فَأََخْذته أُِجْرت، َوإِْن أَْفَضَل ِممَّ

 َوهَُو أَْجُر َما أَْنظَْرته.

هٍَم فَقََضانِي أَْجَوَد ِمْن َعْن َعطَاِء ْبِن يَْعقُوَب قَاَل: اْقتََرَض ِمنِّي اْبُن ُعَمَر أَْلَف ِدرْ  -

 َدَراِهِمي، َوقَاَل لِي: َما َكاَن فِيهَا ِمْن فَْضٍل فَهَُو نَائٌِل ِمنِّي لَك أَتَْقبَلُهُ؟ قُْلت: نََعْم . 

 1111]َمْسأَلَةٌ قََضاهُ ِمْن َغْيِر نَْوِع َما اْستَْقَرَض[ م  -

َّل بَِشْرٍط َوَّل  -ا اْستَْقَرَض لَْم يَِحلَّ أَْصًًل قال ابن حزم : فَإِْن قََضاهُ ِمْن َغْيِر نَْوِع مَ 

ةً، أَْو َغْيَر َذلَِك، َوهََكَذا فِي  -بَِغْيِر َشْرٍط  ِمْثُل: أَْن يَُكوَن أَْقَرَضهُ َذهَبًا فَيَُردُّ َعلَْيِه فِضَّ

ُ تََعالَى: }ّل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكمْ  بِاْلبَاِطِل إِّل أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َعْن  ُكلِّ َشْيٍء، يَقُوُل َّللاَّ
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[ َوهَُو إَذا َردَّ َغْيَر َما َكاَن َعلَْيِه فَقَْد أََخَذ َغْيَر َحقِِّه، َوَمْن ٢٢تََراٍض ِمْنُكْم{ ]النساء: 

 أََخَذ َغْيَر َحقِِّه فَقَْد أََكَل اْلَماَل بِاْلبَاِطِل.

اْلبَْيِع َكأَنَّهُ بَاَع ِمْنهُ َما َكاَن لَهُ ِعْنَدهُ بَِما أََخَذ ِمْنهُ؟ قُْلنَا: هََذا  فَإِْن قَالُوا: إنََّما هَُو ِمْن بَابِ 

، ِِلَنَّهُ لَْيَس لَهُ ِعْنَدهُ َشْيٌء بَِعْينِِه، َوَّل يَِحلُّ اْلبَْيُع إّلَّ فِي َشْيٍء بَِعْينِِه وَ  هَُو َحَراٌم َّل يَِحلُّ

 ْيُع َما لَْم يُْقبَْض.بَْيُع َما لَْيَس ِعْنَدك، َوبَ 

 1111]َمْسأَلَةٌ َمْن اْستَْقَرَض َشْيئًّا فَقَْد َملََكهُ[ م

ُف فِيِه، َكَسائِِر ِمْلِكِه  َوَمْن اْستَْقَرَض َشْيئًا فَقَْد َملََكهُ، َولَهُ بَْيُعهُ إْن َشاَء، َوِهبَتُهُ، َوالتََّصرُّ

 ُصوُص.َوبِِه َجاَءْت النُّ  -َوهََذا َّل ِخًَلَف فِيِه  -

[ م  ْيُن لَْو َكاَن َحاَل ًّ  1111]َمْسأَلَةٌ الدَّ

إْن َشاَء إْثَر  -فَإِْن َكاَن الدَّْيُن َحاًّلً َكاَن لِلَِّذي أَْقَرَض أَْن يَأُْخَذ بِِه اْلُمْستَْقَرَض َمتَى أََحبَّ 

 إْقَراِضِه إيَّاهُ، َوإِْن َشاَء أَْنظََرهُ بِِه إلَى اْنقَِضاِء َحيَاتِِه.

 -أقوال الفقهاء:

ٍة يَْنتَفُِع فِيهَا اْلُمْستَْقِرُض بَِما اْستَْقَرَض. ) مالك( -  لَْيَس لَهُ ُمطَالَبَتُهُ إيَّاهُ بِِه إّلَّ بَْعَد ُمدَّ

 1111]َمْسأَلَةٌ طَالَبَهُ بَِدْينِِه َوالشَّْيُء اْلُمْستَْقَرُض َحاِضٌر ِعْنَد اْلُمْستَْقِرِض[ م

ْيِن بَِدْينِِه َوالشَّْيُء اْلُمْستَْقَرُض َحاِضٌر ِعْنَد اْلُمْستَْقِرِض لَْم يَُجْز فَإِْن طَالَبَهُ صَ  اِحُب الدَّ

أَْن يُْجبََر اْلُمْستَْقِرُض َعلَى ]َشْيٍء ِمْن َمالِِه إْذ لَْم يُوِجْب َذلَِك[ أَْن يَُردَّ الَِّذي أََخَذ بَِعْينِِه 

ا َغْيُرهُ ِمْثلُهُ ِمْن نَْوِعِه  -دِّ ِمْثلِِه َوَّل بُدَّ، لَِكْن يُْجبَُر َعلَى رَ  ا َذلَِك الشَّْيُء َوإِمَّ ِِلَنَّهُ قَْد  -إمَّ

 َملََك الَِّذي اْستَْقَرَض َوَصاَر َكَسائِِر َمالِِه َوَّل فَْرَق.

َعلَْيِه قُْرآٌن َوَّل َوَّل يَُجوُز أَْن يُْجبََر َعلَى إْخَراِج َشْيٍء بَِعْينِِه ِمْن َمالِِه، إْذ لَْم يُوِجْب 

ِه، ِِلَنَّهُ َمأُْموٌر بِتَْعِجيِل إْنَصاِف  ُسنَّةٌ، فَإِْن لَْم يُوَجْد لَهُ َغْيُرهُ قُِضَي َعلَْيِه ِحينَئٍِذ بَِردِّ

ْنَصاِف  -َغِريِمِه، فَتَأِْخيُرهُ بَِذلَِك   ظُْلٌم. -َوهَُو قَاِدٌر َعلَى اْْلِ

  -األحاديث واألثار :

 )صحيح(  «َمْطُل اْلَغنِيِّ ظُْلٌم : »-لَْيِه السًََّلُم عَ  -قَاَل  -

 1111]َمْسأَلَةٌ اْلقَْرُض إَذا َكاَن إلَى أََجٍل[ م

قال ابن حزم : فَإِْن َكاَن اْلقَْرُض إلَى أََجٍل، فَفَْرٌض َعلَْيِهَما أَْن يَْكتُبَاهُ َوأَْن يُْشِهَدا َعلَْيِه 

 َرُجًًل َواْمَرأَتَْيِن، ُعُدوًّل فََصاِعًدا.َعْدلَْيِن فََصاِعًدا أَْو 
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 فَإِْن َكاَن َذلَِك فِي َسفٍَر َولَْم يَِجَدا َكاتِبًا فَإِْن َشاَء الَِّذي لَهُ الدَّْيُن أَْن يَْرتَِهَن بِِه َرْهنًا فَلَهُ 

ْيِن اْلَحالِّ  َذلَِك، َوإِْن َشاَء أَْن يَْرتَِهَن فَلَهُ َذلَِك، َولَْيَس يَْلَزُمهُ َشْيٌء ِمنْ  َّل فِي  -َذلَِك الدَّ

 .-السَّفَِر َوَّل فِي اْلَحَضرِ 

ُ تََعالَى:  وقال أيضا : َوَمْن قَاَل: إنَّهُ نَْدٌب، فَقَْد قَاَل: اْلبَاِطَل، َوَّل يَُجوُز أَْن يَقُوَل َّللاَّ

 [ فَيَقُوُل قَائٌِل: َّل أَْكتُُب إْن ِشْئت.٢٨٢}فَاْكتُبُوهُ{ ]البقرة: 

ُ تََعالَى: }َواْستَْشِهُدوا{ ]البقرة: وَ  َوَّل يَُجوُز نَْقُل  -[ فَيَقُوُل قَائٌِل: َّل أُْشِهُد ٢٨٢يَقُوُل َّللاَّ

. ِ تََعالَى َعْن اْلُوُجوِب إلَى النَّْدِب إّلَّ بِنَصٍّ آَخَر، أَْو بَِضُروَرِة َجسٍّ  أََواِمِر َّللاَّ

ْيُن َحاَل ًّ أَْو قَْد بَلََغ أََجلَهُ[ م  ]َمْسأَلَةٌ لَقَِي َغِريَمهُ فِي بَلَدٍ  -  1111َوَكاَن الدَّ

َوَكاَن الدَّْيُن َحاًّلً أَْو قَْد بَلََغ  -قال ابن حزم : َوَمْن لَقَِي َغِريَمهُ فِي بَلٍَد بَِعيٍد أَْو قَِريٍب 

َعَرًضا َكاَن الدَّْيُن، أَْو  -َعلَى إْنَصافِِه فَلَهُ ُمطَالَبَتُهُ، َوأَْخُذهُ بَِحقِِّه، َويُْجبُِرهُ اْلَحاِكُم  -أََجلَهُ 

ُكلُّ َذلَِك َسَواٌء، َوَّل يَِحلُّ أَْن يُْجبََر َصاِحُب  -طََعاًما، أَْو َحيََوانًا، أَْو َدنَانِيَر، أَْو َدَراِهم 

 اْلَحقِّ َعلَى أَْن َّل يَْنتَِصَف إّلَّ فِي اْلَمْوِضِع الَِّذي تََدايَنَا فِيِه.

يضا : َوَمْن ادََّعى أَنَّهُ َّل يَُجوُز أَْن يُْجبََر َعلَى إْنَصافِِه إّلَّ َحْيُث تََدايَنَا فَقَْد قَاَل وقال أ

اْلبَاِطَل ِِلَنَّهُ قَْوٌل َّل َدلِيَل َعلَْيِه َّل ِمْن قُْرآٍن، َوَّل ُسنٍَّة، َوَّل ِرَوايٍَة َسقِيَمٍة، َوَّل قَْوِل 

َّل َرْأٍي َسِديٍد، ثُمَّ يُقَاُل لَهُ: إْن َكاَن التََّدايُُن بِاِْلَْنَدلُِس، ثُمَّ لَقِيَهُ َصاِحٍب َوَّل قِيَاٍس، وَ 

يِن َساِكنًا هُنَالَِك، أَْو ِكًَلهَُما، أَتََرى َحقَّهُ قَْد َسقَطَ أَْو يَُكلَُّف الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ  بِِصيِن الصِّ

 ى اِْلَْنَدلُِس لِيُْنِصفهُ هُنَالَِك ِمْن َمِديٍن.هَُو َوَصاِحُب اْلَحقِّ النُّهُوَض إلَ 

لَهُ[ م - ُل أَْن يَُعجِّ ْيُن اْلُمَؤجَّ  1111 ]َمْسأَلَةٌ أََراَد الَِّذي َعلَْيِه الدَّ

لَهُ قَْبَل أََجلِِه بَِما قَلَّ  - ُل أَْن يَُعجِّ ْيُن اْلُمَؤجَّ أَْو َكثَُر قال ابن حزم : َوإِْن أََراَد الَِّذي َعلَْيِه الدَّ

 لَْم يُْجبَْر الَِّذي لَهُ اْلَحقُّ َعلَى قَبُولِِه أَْصًًل 

َل قَْبَض َدْينِِه قَْبَل أََجلِِه بَِما قَلَّ أَْو َكثَُر لَْم يَ  ُجْز أَْن َوَكَذلَِك لَْو أََراَد الَِّذي لَهُ اْلَحقُّ أَْن يَتََعجَّ

َراِهُم، َوالطََّعاُم -ِه يُْجبََر الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ َعلَى أََدائِ  : َسَواٌء فِي ُكلِّ َذلَِك الدَّنَانِيُر َوالدَّ

 ُكلُّهُ، َواْلَعُروُض ُكلُّهَا، َواْلَحيََواُن.

فَلَْو تََراَضيَا َعلَى تَْعِجيِل الدَّْيِن أَْو بَْعِضِه قَْبَل ُحلُوِل أََجلِِه، أَْو َعلَى تَأِْخيِرِه بَْعَد ُحلُوِل 

 .-بَْعِضِه: َجاَز ُكلُّ َذلَِك  أََجلِِه، أَوْ 

 َوهَُو قَْوُل أَبِي ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابِنَا.

  أقوال الفقهاء :
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ا  - ا َّل ُمْؤنَةَ فِي َحْملِِه َونَْقلِِه أُْجبَِر الَِّذي لَهُ اْلَحقُّ َعلَى قَْبِضِه، َوإِْن َكاَن ِممَّ إْن َكاَن ِممَّ

 لِِه لَْم يُْجبَْر َعلَى قَبُولِِه قَْبَل َمِحلِِّه. )المالكيون(فِيِه ُمْؤنَةٌ فِي َحْملِِه َونَقْ 

  األحاديث واآلثار :

قول رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم " اْلُمْسلُِموَن ِعْنَد ُشُروِطِهْم " ) رواية مكذوبة  -

 هكذا قال (

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َرُسوِل َّللاَّ َك ِمْن هََذا اْلَماِل َوأَْنَت َغْيُر َما َجاءَ : »-َصلَّى َّللاَّ

 صحيح (« ) ُمْشِرٍف َوَّل َسائٍِل فَُخْذهُ َوَما َّل فًََل تُْتبِْعهُ نَْفَسكَ 

َوهََذا تَْحِريٌف ِمْنهُْم لِْلَكلِِم َعْن َمَواِضِعِه، ِِلَنَّ هََذا اْلَخبََر إنََّما هَُو فِي   قال المؤلف :

َؤاِل فِيِه اْلَعطَاِء اْلُمْبتََدأِ الَّ  َوَّل  -َعْن َغْيِر َضُروَرٍة أَْو بَِغْيِر ُسْلطَاٍن  -ِذي نُِهينَا َعْن السُّ

ِ تََعالَى. ْبَراِء ِمْنهَا ّلِِلَّ َؤاِل َعْنهَا َوطَلَبِهَا أَْو اْْلِ  فِي اْلُحقُوِق اْلَواِجبَِة اْلَواِجِب السُّ

وِر َواأْلَْرِضيَن[ م ]َمْسأَلَةٌ اْلقَْرُض فِي اْلَجَواِري َواْلَعبِيدِ   1111َوالدََّوابِّ َوالدُّ

وِر، َواِْلَْرِضيَن،  ، َوالدُّ قال ابن حزم : َواْلقَْرُض َجائٌِز فِي اْلَجَواِري، َواْلَعبِيِد، َوالدََّوابِّ

ى{ ]ال [ فََعمَّ ٢٨٢بقرة: َوَغْيِر َذلَِك لُِعُموِم قَْوله تََعالَى: }إَِذا تََدايَْنتُْم بَِدْيٍن إِلَى أََجٍل ُمَسًمً

ْأِي اْلفَاِسِد بَِغْيِر قُْرآٍن، َوَّل ُسنٍَّة.  تََعالَى َولَْم يَُخصَّ فًََل يَُجوُز التَّْخِصيُص فِي َذلَِك بِالرَّ

ِد ْبِن َجِريٍر، َوأَْصَحابِنَا.  َوقَْولُنَا فِي هََذا هَُو قَْوُل اْلُمَزنًِي، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوُمَحمَّ

ةً..... إّلَّ أَنَّ بَْعَضهُْم َوَمنََع  ، فِي اْلَجَواِري َخاصَّ ِمْن َذلَِك أَبُو َحنِيفَةَ، َوَمالٌِك، َوالشَّافِِعيُّ

هَا إلَْيِه فَيَُكوُن فَْرًجا ُمَعاًرا.  قَاَل: َّل يَُجوُز َذلَِك، ِِلَنَّهُ يَطَُؤهَا، ثُمَّ يَُردُّ

ا اْلُمْستَْقَرَضةُ فَِهيَ  ِمْلُك يَِميِن اْلُمْستَْقِرِض فَِهَي لَهُ َحًَلٌل، َوهَُو ُمَخيٌَّر  وقال أيضا : َوأَمَّ

 بَْيَن أَْن يَُرًدهَا، أَْو يُْمِسَكهَا أَْو يَُردَّ َغْيَرهَا، َولَْيَسْت اْلَعاِريَّةُ َكَذلَِك.

قلت : والجواري والعبيد ليسوا ماّل مطلقا ، خاصة في قول المؤلف بوجوب المكاتبة 

لعبد من سيده ، فلو كان العبد ماّل من كل النواحي لما أجبر سيده على إذا طلبها ا

إخراجه من ملكه ، فًل يجوز اّلحتجاج بعموم قوله تعالى ) إذا تداينتم بدين إلى أجل 

 مسمى ( على جواز إقراض الجواري .

 1111/1111هُ[ ]َمْسأَلَةٌ قَْرض َما يُْمِكُن َوْزنُهُ أَْو َكْيلُهُ أَْو َعَدُدهُ أَْو َزْرعُ 

قال ابن حزم : َوُكلُّ َما يُْمِكُن َوْزنُهُ أَْو َكْيلُهُ أَْو َعَدُدهُ أَْو َزْرُعهُ لَْم يَُجْز أَْن يُْقَرَض 

 ُجَزافًا، ِِلَنَّهُ َّل يَْدِري ِمْقَداَر َما يَْلَزُمهُ أَْن يَُرًدهُ، فَيَُكوُن أَْكَل َماٍل بِاْلبَاِطِل.
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ْرِع أَْو اْلَكْيِل أَْو اْلَوْزِن، فَإِْن َردَّهُ ُجَزافًا َوُكلُّ َما  اُْقتُِرَض ِمْن َذلَِك َمْعلُوَم اْلَعَدِد أَْو الزَّ

ا اْقتََرَض فََرِضَي َذلَِك اْلُمْقِرُض، أَْو َكاَن ظَاِهًرا ُمتَيَقِّنًا  فََكاَن ظَاِهًرا ُمتَيَقِّنًا أَنَّهُ أَقَلُّ ِممَّ

ْمنَا.أَنَّهُ أَْكثَُر مِ  ا اْقتََرَض َوطَابَْت نَْفُس اْلُمْقتَِرِض، َوُكلُّ َذلَِك َجائٌِز َحَسٌن، لَِما قَدَّ  مَّ

ٍد إّلَّ فَإِْن لَْم يَْدِر أَهَُو ِمْثُل َما اْقتََرَض أَْم أَقَلُّ أَْم أَْكثَُر؟ لَْم يَُجْز لَهُ، ِِلَنَّهُ َّل يَُجوُز َماُل أَحَ 

َضا َوِطيُب النَّْفِس إّلَّ َعلَى َمْعلُوٍم َوَّل بُدَّ، َعلَى بِِطيِب نَْفٍس ِمْنهُ َورِ  َضاهُ، َوَّل يَُكوُن الرِّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -َمْجهُوٍل   َوبِاّلَِلَّ

ِل َعلَى أَْن يُْبِرئَهُ ِمْن اْلبَاقِي[ م  ْيِن اْلُمَؤجَّ  1111]َمْسأَلَةٌ تَْعِجيُل بَْعِض الدَّ

ِل َعلَى أَْن يُْبِرئَهُ ِمْن اْلبَاقِي، فَإِْن قال ابن حزم : َوَّل  يَُجوُز تَْعِجيُل بَْعِض الدَّْيِن اْلُمَؤجَّ

ِ تََعالَى، َوقَْد قَاَل  َوقََع َردٌّ َوَصَرَف إلَى اْلَغِريِم َما أَْعطَى، ِِلَنَّهُ َشْرطٌ لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوسَ  -َرُسوُل َّللاَّ ِ فَهَُو بَاِطلٌ : »-لََّم َصلَّى َّللاَّ  «ُكلُّ َشْرٍط لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ

َل الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ بَْعَض َما َعلَْيِه بَِغْيِر َشْرٍط ثُمَّ َرِغَب إلَى َصاِحِب اْلَحقِّ أَْن  فَلَْو َعجَّ

َضَعهُ َعْنهُ أَْو بَْعَضهُ بَِغْيِر َرْغبٍَة اْلبَاقَِي أَْو بَْعَضهُ، فَأََجابَهُ إلَى َذلَِك أَْو وَ  -يََضَع َعْنهُ 

فَُكلُّ َذلَِك َجائٌِز َحَسٌن َوِكًَلهَُما َمأُْجوٌر ِِلَنَّهُ لَْيَس هَاهُنَا َشْرطٌ أَْصًًل لَِكْن أََحُدهَُما َساَرَع 

ْبَراِء ِمْن َحقِِّه فَهَُو إلَى اْلَخْيِر فِي أََداِء بَْعِض َما َعلَْيِه فَهَُو ُمْحِسٌن َواْْلَخُر َساَرَع إلَى ا ْْلِ

: }َواْفَعلُوا اْلَخْيَر{ ]الحج:  ُ َعزَّ َوَجلَّ ِ تََعالَى ٧٧ُمْحِسٌن قَاَل َّللاَّ [ . َوهََذا ُكلُّهُ َخْيٌر ]َوبِاّلَِلَّ

 التَّْوفِيُق[ .

 1111]َمْسأَلَةٌ َكاَن لَهُ َدْيٌن َحاٌل فََرِغَب اْلمدين فِي أَْن يُْنِظَرهُ فَفََعَل[ م

ٌل فََحلَّ فََرِغَب إلَْيِه الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ فِي  قال ابن حزم : َوَمْن َكاَن لَهُ َدْيٌن َحاٌل أَْو ُمَؤجَّ

ى فَفََعَل، أَْو أَْنظََرهُ َكَذلَِك بَِغْيِر َرْغبٍَة َوأَْشهََد أَْو لَْم يُْشهِ  ْد أَْن يَْنظَُرهُ أَْيًضا إلَى أََجٍل ُمَسًمً

يُن َحاٌل يَأُْخُذهُ بِِه َمتَى َشاَء لَْم يَْلزَ  َوهَُو  -َوهَُو قَْوُل الشَّافِِعيِّ  -ْمهُ ِمْن َذلَِك َشْيٌء َوالدِّ

 أَْيًضا قَْوُل ُزفََر، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابِنَا.

ٌل فَأَْشهََد َعلَى نَْفِسِه: أَنَّ  هُ قَْد أَْسقَطَ اِْلََجَل َوَجَعلَهُ َوَكَذلَِك لَْو أَنَّ اْمَرأَ َعلَْيِه َدْيٌن ُمَؤجَّ

ْيُن إلَى أََجلِِه َكَما َكاَن. ، فَإِنَّهُ َّل يَْلَزُمهُ َذلَِك، َوالدَّ  َحاًّلً

ِ تََعالَى فَهَُو بَاِطٌل .-بُْرهَاُن َذلَِك   : أَنَّ ُكلَّ َما َذَكْرنَا فَإِنَّهُ َشْرطٌ لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ

  : أقوال الفقهاء

 يَْلَزُمهُ التَّأِْجيُل .)مالك( -

لَهُ فِي َغْصٍب  - ، فَإِْن أَجَّ ُجوُع، َويَأُْخُذهُ َحاًّلً لَهُ فِي قَْرٍض لَْم يَْلَزْمهُ َوَكاَن لَهُ الرُّ إْن أَجَّ

ِد لَِزَمهُ التَّأِْجيُل. )أبو حنيفة ومُ  -َما َعَدا اْلقَْرَض  -َغَصبَهُ إيَّاهُ أَْو فِي َسائِِر اْلُحقُوِق  َحمَّ

 ْبِن اْلَحَسِن، َوأَبِو يُوُسَف(
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لَهُ بِِه فَلَهُ أَْن يَْرِجَع فِي َذلَِك، َوَّل يَْلَزُمهُ  - ا يَُكاُل أَْو يُوَزُن ثُمَّ أَجَّ إْن اْستَْهلََك لَهُ ِممَّ

لَهُ فِي قِيَمتِِهَما لَِزَمهُ   التَّأِْجيُل. )أبو يوسف( التَّأِْجيُل، فَإِْن اْستَْهلََك لَهُ َشاةً أَْو ثَْوبًا فَأَجَّ

لَةٌ[ م -  1111]َمْسأَلَةٌ َماَت َولَهُ ُديُوٌن َعلَى النَّاِس ُمَؤجَّ

لَةٌ فَُكلُّ َذلَِك  - لَةٌ، أَْو لِلنَّاِس َعلَْيِه ُديُوٌن ُمَؤجَّ َوُكلُّ َمْن َماَت َولَهُ ُديُوٌن َعلَى النَّاِس ُمَؤجَّ

، َوُكلُّ َما لَهُ ِمْن َدْيٍن َسَواٌء، َوقَْد بَطَلَْت اْْلَجاُل كُ  لُّهَا، َوَصاَر ُكلُّ َما َعلَْيِه ِمْن َدْيٍن َحاًّلً

 َحاًّلً َسَواٌء فِي َذلَِك ُكلُّهُ اْلقَْرُض، َواْلبَْيُع، َوَغْيُر َذلَِك.

: }ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي بِهَا أَْو َدْيٍن{ ]النساء:  [ ١١وقال أيضا : َوقَاَل َعزَّ َوَجلَّ

ْنَساِن بَطََل ُحْكُمهُ َعْن َمالِِه َواْنتَقََل إلَى ِمْلِك اْلُغَرَماِء، َواْلُموَصى  فََصحَّ أَنَّ بَِمْوِت اْْلِ

لَهُْم، َوُوُجوِه اْلَوَصايَا، َواْلَوَرثَِة، َوَعْقُد اْلُغَرَماِء فِي تَأِْجيِل َما َعلَْيِهْم، أَْو تَأِْجيِل َما َعلَى 

ا َكاَن بًَِل َشكٍّ بَْينَهُْم َوبَْيَن اْلُمتََوفَّى إْذ َكاَن َحيًًا، َوقَْد اْنتَقََل اْْلَن اْلَماُل َعْن اْلَميِّت إنَّمَ 

 ِمْلِكِه إلَى ِمْلِك َغْيِرِه، فًََل يَُجوُز َكْسُب اْلَميِِّت َعلَْيِهْم فِيَما قَْد َسقَطَ ِمْلُكهُ َعْنهُ.

  -أقوال الفقهاء : 

 يقول : الشعبي والنخعي والحسن البصري .وبمثل قول المؤلف 

ا الَّتِي لَهُ َعلَى النَّاِس فَإِلَى أََجلِهَا. )مالك( - لَةٌ فَقَْد َحلَّْت، َوأَمَّ يُوُن الَّتِي َعلَْيِه ُمَؤجَّ ا الدُّ  أَمَّ

ائِن[ م  -  1111]َمْسأَلَةٌ َهِديَّةُ اْلمدين إلَى الدَّ

ْيُن َحًَلٌل قال ابن حزم : َوهَِديَّةُ الَِّذي عَ  ْيُن إلَى الَِّذي لَهُ َعلَْيِه الدَّ َوَكَذلَِك ِضيَافَتُهُ  -لَْيِه الدَّ

 إيَّاهُ َما لَْم يَُكْن َشْيٌء ِمْن َذلَِك َعْن َشْرٍط. فَإِْن َكاَن َشْيٌء َعْن َشْرٍط فَهَُو َحَراٌم .

ا قَْولُهُْم إنَّهُ َسلٌَف َجرَّ َمْنفََعةً،  فََكاَن َماَذا؟ أَْيَن َوَجُدوا النَّْهَي َعْن َسلٍَف وقال أيضا: َوأَمَّ

اُع َجرَّ َمْنفََعةً؟ فَْليَْعلَُموا اْْلَن أَنَّهُ لَْيَس فِي اْلَعالَِم َسلٌَف إّلَّ َوهَُو يَُجرُّ َمْنفََعةً َوَذلَِك اْنتِفَ 

َمَع ُشْكِر اْلُمْستَْقِرِض إيَّاهُ،  -يَْتلَْف  تَلَِف أَْو لَمْ  -اْلُمَسلِِّف بِتَْضِميِن َمالِِه، فَيَُكوُن َمْضُمونًا 

 َواْنتِفَاِع اْلُمْستَْقِرِض بَِماِل َغْيِرِه ُمدَّةَ َما، فََعلَى قَْولِِهْم ُكلُّ َسلٍَف فَهَُو َحَرامٌ 

  -أقوال الصحابة والفقهاء :

المنع من ذلك صح عن ابن عباس وعبد َّللا بن سًلم وابن عمر اْبِن ِسيِريَن،  -

.  َوقَتَاَدةَ، َوالنََّخِعيِّ

 -األحاديث واآلثار :

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي ُشَرْيٍح اْلَعَدِويِّ أَنَّهُ َسِمَع َرُسوَل َّللاَّ َمْن »يَقُوُل:  -َصلَّى َّللاَّ

ِ َواْليَْوِم اْْلِخِر فَْليُْكِرْم َضْيفَهُ، َجائَِزتُهُ: يَْومُ  يَافَةُ ثًََلثَةُ َكاَن يُْؤِمُن بِاّلَِلَّ هُ َولَْيلَتُهُ، َوالضِّ

 )صحيح(« أَيَّاٍم، فََما َكاَن َوَراَء َذلَِك فَهَُو َصَدقَةٌ 



 

8 
 

لَْو أُْهِدَي إلَيَّ ِذَراٌع : »-َعلَْيِه السًََّلُم  -يَأُْكُل اْلهَِديَّةَ َوقَاَل  -َعلَْيِه السًََّلُم  -َكاَن  َ-

ِمْن َذلَِك  -َعلَْيِه السًََّلُم  -فَهََذا ُعُموٌم لَْم يَُخصَّ )صحيح( قال المؤلف : « . لَقَبِْلتُ 

 َغِريًما ِمْن َغْيِرِه.

ِد ْبِن ِسيِريَن أَنَّ أُبَيَّ ْبَن َكْعٍب تََسلََّف ِمْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َعَشَرةَ آَّلٍف  - َعْن ُمَحمَّ

ر، َوَكاَن ِمْن أَْطيَِب ثََمِر أَْهِل اْلَمِدينَِة، فََردَّهَا َعلَْيِه فَبََعَث إلَْيِه أُبَيٌّ ِمْن ثََمِرِه َوَكانَْت تُبَكِّ 

ُعَمُر؟ فَقَاَل لَهُ: أُبًَي ْبُن َكْعٍب: َّل َحاَجةَ لِي بَِما َمنََعك ِطيَب ثََمَرتِي، فَقِبَلهَا ُعَمُر، َوقَاَل: 

بَا َعلَى َمْن أََراَد أَْن يُْربَِي َويُْنِسَئ. ) ص  حيح(إنََّما الرِّ

َعْن اْبِن َعبَّاٍس إَذا أَْسلَْفت َرُجًًل َسلَفًا فًََل تُْقبَُل ِمْنهُ هَِديَّةٌ قَِراٍع َوَّل َعاِريَّةُ ُرُكوِب  -

اًكا َخْمِسيَن ِدْرهًَما َوَكاَن يَْبَعُث إلَيَّ ِمْن  َدابٍَّة َوأَنَّهُ اْستَْفتَاهُ َرُجٌل؟ فَقَاَل لَهُ: أَْقَرْضُت َسمَّ

فَقَاَل لَهُ اْبُن َعبَّاٍس: َحاِسبِِه، فَإِْن َكاَن فَْضًًل فَُردَّ َعلَْيِه، َوإِْن َكاَن َكفَافًا  َسَمِكِه؟

 فَقَاِصْصهُ. )صحيح(

ِ ْبِن َسًَلٍم أَنَّهُ قَاَل: إَذا َكاَن لَك َعلَى َرُجٍل َماٌل فَأَْهَدى لَك َحَملَة ِمْن تِْبٍن  - َعْن َعْبِد َّللاَّ

 ا فَإِنَّهَا ِربًا، اُْرُدْد َعلَْيِه هَِديَّتَهُ أَْو أَثِْبهُ.)صحيح(فًََل تَْقبَْلهَ 

َعْن اْبِن ُعَمَر أَنَّهُ َسأَلَهُ َسائٌِل؟ فَقَاَل لَهُ: أَْقَرْضت َرُجًًل فَأَْهَدى لِي هَِديَّةً فَقَاَل: أَثِْبهُ أَْو  -

ا َعلَْيِه أَْو اُْرُدْدهَا َعلَْيِه.   )صحيح(اُْحُسْبهَا لَهُ ِممَّ

ْهِن[  ]ِكتَاُب الرَّ
ْهِن فِي اْلبَْيِع[م   1111]َمْسأَلَةٌ اْشتَِراطُ الرَّ

لَِم إلَى أََجٍل  فَِر، أَْو فِي السَّ ى فِي السَّ ْهِن إّلَّ فِي اْلبَْيِع إلَى أََجٍل ُمَسًمً َّل يَُجوُز اْشتَِراطُ الرَّ

ةً، أَْو فِي اْلقَْرِض  ى فِي السَّفَِر َخاصَّ ةً، َمَع َعَدِم ُمَسًمً ى فِي السَّفَِر َخاصَّ إلَى أََجٍل ُمَسًمً

 اْلَكاتِِب فِي ِكًَل اْلَوْجهَْيِن.

ِ -بُْرهَاُن َذلَِك  ْهِن َشْرطٌ َوقَْد قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -: أَنَّ اْشتَِراطَ الرَّ : -َصلَّى َّللاَّ

« ِ فَهَُو بَاِطٌل َوإِْن َكاَن ِمائَةَ َشْرٍط َمْن اْشتََرطَ َشْرطًا لَْيَس ُكلُّ َشْرٍط لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ

ِ فَلَْيَس لَهُ   «فِي ِكتَاِب َّللاَّ

ى فَاْكتُبُوهُ{ ]البقرة:  : }إَِذا تََدايَْنتُْم بَِدْيٍن إِلَى أََجٍل ُمَسًمً [ إلَى قَْوله ٢٨٢َوقَاَل َعزَّ َوَجلَّ

[ فَهَاهُنَا ٢٨٢َسفٍَر َولَْم تَِجُدوا َكاتِبًا فَِرهَاٌن َمْقبُوَضةٌ{ ]البقرة: تََعالَى: }َوإِْن ُكْنتُْم َعلَى 

ُ تََعالَى. ْهِن َحْيُث أََجاَزهُ َّللاَّ  يَُجوُز اْشتَِراطُ الرَّ

ى َّل يَْعُدو أَْن يَُكوَن بَْيًعا، أَْو َسلًَما، أَْو قَْرًضا. ْيُن إلَى أََجٍل ُمَسًمً  َوالدَّ

لَِم، َوَجَواُزهُ فَهَِذِه اْلُوُجو هُ يَُجوُز فِيهَا اْشتَِراطُ التَّأِْجيِل لُِوُروِد النُُّصوِص بُِوُجوبِِه فِي السَّ

َوَّل يَُجوُز فِيَما َعَدا َذلَِك أَْصًًل؛ ِِلَنَّهُ لَْم يَأِْت فِي َشْيٍء ِمْن  -فِي اْلقَْرِض، َواْلبَْيِع 

 َواِز اْشتَِراِط التَّأِْجيِل..اْلُمَعاَمًَلت ِسَوى َما َذَكْرنَا نَصٌّ بِجَ 
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 -أقوال الفقهاء:

 ّل يجوز الرهن إّل في السفر.)مجاهد(■

 -األحاديث واآلثار:

ُ َعْنهَا  -َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ النَّبِيَّ » -َرِضَي َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

  صحيح(«)ا إلَى أََجٍل َوَرهَنَهُ ِدْرَعهُ اْشتََرى ِمْن يَهُوِديٍّ طََعامً 

 ■ ِ ِ لَقَْد َماَت َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: َوَّللَاَّ َوإِنَّ ِدْرَعهُ  -َصلَّى َّللاَّ

 اًما ِِلَْهلِِه.)صحيح(لََمْرهُونَةٌ ِعْنَد َرُجٍل ِمْن اْليَهُوِد بِِعْشِريَن َصاًعا ِمْن َشِعيٍر أََخَذهَا طَعَ 

قال المؤلف بعد أن استدل بالحديثين على جواز الرهن في الحضر: فَإِْن قِيَل: قَْد َرَوى 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ النَّبِيَّ »أَنٌَس  أََخَذ َشِعيًرا ِمْن يَهُوِديٍّ بِاْلَمِدينَِة َوَرهَنَهُ  -َصلَّى َّللاَّ

ْهِن ، َولَْيَس فِيِه « ِدْرَعهُ  ْهِن، َونَْحُن َّل نَْمنَُع ِمْن الرَّ ِذْكُر أََجٍل؟ قُْلنَا: َوَّل فِيِه اْشتَِراطُ الرَّ

ُع بَِما لَْم يُْنهَ َعْنهُ  اِهِن ِحينَئٍِذ، َوالتََّطوُّ ٌع ِمْن الرَّ  بَِغْيِر أَْن يُْشتََرطَ فِي اْلَعْقِد، ِِلَنَّهُ تَطَوُّ

 َحَسٌن.

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ي َرافٍِع فِي بَْعثَِة النَّبِيِّ فَإِْن ُذِكَر َحِديُث أَبِ  إيَّاهُ إلَى يَهُوِديٍّ  -َصلَّى َّللاَّ

 لِيَُسلِّفهُ طََعاًما لَِضْيٍف نََزَل بِِه فَأَبَى إّلَّ بًِرهنَّ فََرهَنَهُ ِدْرَعهُ.

بَِذيُّ  فَهُ اْلقَطَّاُن، َواْبُن  -َضِعيٌف َوهَُو  -فَهََذا َخبٌَر اْنفََرَد بِِه ُموَسى ْبُن ُعبَْيٍد الرَّ َضعَّ

، َواْبُن اْلَمِدينِيِّ  َوايَةُ َعْنهُ. -َمِعيٍن، َواْلبَُخاِريُّ  َوقَاَل أَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل: َّل تَِحلُّ الرِّ

ْهِن[م  1111]َمْسأَلَةٌ اْلقَْبَض فِي الرَّ

ْهُن إّلَّ َمْقبُوًضا فِي نَْفِس اْلَعقْ  ِ تََعالَى: }فَِرهَاٌن َمْقبُوَضةٌ{.. َوَّل يَُجوُز الرَّ ِد لِقَْوِل َّللاَّ

ا قَْبُض َغْيِر َصاِحِب الدَّْيِن فَلَْم يَأِْت بِِه نَصٌّ َوَّل إْجَماٌع، َواْشتَِراطُ أَْن يَْقبَِضهُ فًَُلٌن  َوأَمَّ

ِ تََعالَى، فَهَُو بَاِطلٌ   ..َّل َصاِحُب الدَّْيِن: َشْرطٌ لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ

 -أقوال الفقهاء:

 ■ ، ْهَن ِعْنَد ثِقٍَة فَهَُو َجائٌِز .)َوهَُو قَْوُل إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ إنَّ َشْرطَهُ أَْن يَْجَعَل الرَّ

، َوَعطَاٍء  ْعبِيِّ ( -َوالشَّ  َوبِِه يَقُوُل أَبُو َحنِيفَةَ: َوَمالٌِك، َوالشَّافِِعيُّ

َوبِِه يَقُوُل أَبُو  -ًضا )قَتَاَدةَ والحكم َوهَُو قَْوُل اْبِن أَبِي لَْيلَى َّل يَُجوُز هََذا َولَْيَس هَُو قَبْ ■ 

 ُسلَْيَماَن، َوأهل الظاهر والحارث العكلي(

 1111]َمْسأَلَةٌ َرْهُن اْلُمَشاِع[م

ا يَْنقَِسُم، أَْو َّل يَْنقَِسُم ِعْنَد الشَّ  تَهُ ِمْن َشْيٍء ُمَشاٍع ِممَّ ِريِك فِيِه َوِعْنَد َوَرْهُن اْلَمْرِء ِحصَّ

َ تََعالَى قَاَل: }فَِرهَاٌن َمْقبُوَضةٌ{ ]البقرة:  [ َولَْم يَُخصَّ تََعالَى ٢٨٢َغْيِرِه َجائٌِز، ِِلَنَّ َّللاَّ

 [٤٦َمَشاًعا ِمْن َمْقُسوٍم }َوَما َكاَن َربَُّك نَِسيًًا{ ]مريم: 

 -أقوال الفقهاء:

ِ ْبِن اْلَحَسِن، قول المؤلف َهَُو قَْوُل: ُعْثَماَن الْ ■  ، َواْبِن أَبِي لَْيلَى، َوَمالٍِك، َوُعبَْيِد َّللاَّ بَتِّيِّ

، َوأَبِي ثَْوٍر، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوَغْيِرِهْم. ِ، َوالشَّافِِعيِّ اِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ  َوَسوَّ

ا َّل يَ  -َّل يَُجوُز َرْهُن اْلُمَشاِع ■  ا يَْنقَِسُم أَْو ِممَّ َّل ِعْنَد الشَِّريِك فِيِه َوَّل  -ْنقَِسُم َكاَن ِممَّ

 ِعْنَد َغْيِرِه.
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وجائز أَْن يَْرهََن اْثنَاِن أَْرًضا ُمَشاَعةً بَْينَهَُما ِعْنَد إْنَساٍن َواِحٍد، َوَمنَُعوا ِمْن أَْن يَْرهََن 

 اِحَدٍة.)أبو حنيفة وأصحابه(اْلَمْرُء أَْرَضهُ ِعْنَد اْثنَْيِن َدايَنَهَُما َدْينًا َواِحًدا فِي َصْفقٍَة وَ 

ْهِن[م  1111]َمْسأَلَةٌ ِصفَةُ اْلقَْبِض فِي الرَّ

ْهِن َوَغْيِرِه  ا يُْنقَُل نَقَلَهُ إلَى -َوِصفَةُ اْلقَْبِض فِي الرَّ : هَُو أَْن يُْطلَِق يََدهُ َعلَْيِه، فََما َكاَن ِممَّ

وِر، ا َّل يُْنقَُل َكالدُّ َواِْلَْرِضيَن أُْطلِقَْت يَُدهُ َعلَى َضْبِطِه، َكَما يَْفَعُل فِي  نَْفِسِه، َوَما َكاَن ِممَّ

تِِه ِمْنهُ َمَع َشِريِكِه، َوَّل فَْرقَ   اْلبَْيِع، َوَما َكاَن ُمَشاًعا َكاَن قَْبُضهُ لَهُ َكقَْبِض َصاِحبِِه لِِحصَّ

ِريكَ  اِن فِيِه َغْيَر قَابَِضْيِن لَهُ، َولَْو َكانَا َولَْو َكاَن اْلقَْبُض َّل يَِصحُّ فِي اْلُمَشاِع لََكاَن الشَّ

ْيُن، َواْلِعيَاُن  بُهُ الدَّ ا -َغْيَر قَابَِضْيِن لَهُ لََكاَن ُمْهَمًًل َّل يََد ِِلََحِد َعلَْيِه، َوهََذا أَْمٌر يَُكذِّ : أَمَّ

ُف ِذي اْلِمْلِك فِي ِمْلِكِه  فُهَُما فِيِه تََصرُّ ْيُن: فَتََصرُّ ا اْلِعيَاُن: فََكْونُهُ ِعْنَد ُكلِّ َواِحٍد َوأَ  -الدَّ مَّ

 ُمدَّةٌ يَتَّفِقَاِن فِيهَا، أَْو ِعْنَد َمْن يَتَّفِقَاِن َعلَى َكْونِِه ِعْنَدهُ.

ْهُن َجائٌِز فِيَما يَُجوُز بَْيُعهُ[م  1111َمْسأَلَةٌ الرَّ

ْهُن َجائٌِز فِي ُكلِّ َما يَُجوُز بَْيُعهُ ،َوَّل يَُجو ، َوأُمِّ اْلَولَِد، َوالرَّ ُز فِيَما َّل يَُجوُز بَْيُعهُ: َكاْلُحرِّ

نَّْوِر، َواْلَكْلِب، َواْلَماِء، ِِلَنَّهُ َوثِيقَةٌ لِْلُمْرتَِهِن لِيَْنتَِصف إْن َمطََل، َوَّل يُْمِكُن  َوالسِّ

ا يَُجوُز بَْيُعهُ  ِ تََعالَ  -اِّلْنتَِصاُف لِْلَغِريِم إّلَّ ِممَّ  ى نَتَأَيَُّد.َوبِاّلَِلَّ

ْهِن[م  1111]َمْسأَلَةٌ َمنَافُِع الرَّ

ْهِن َوَّل  اِهِن لَهُ َكَما َكانَْت قَْبَل الرَّ ْهِن ُكلُّهَا َّل تََحاٍش ِمْنهَا َشْيئًا لَِصاِحبِِه الرَّ َوَمنَافُِع الرَّ

ابَِّة اْلَمْرهُونَِة، َوَحاَشا لَبَِن اْلَحيََوانِ  -فَْرَق  اْلَمْرهُوِن، فَإِنَّهُ لَِصاِحِب  َحاَشا ُرُكوِب الدَّ

ْهِن َكَما َذَكْرنَا إّلَّ أَْن يَُضيَِّعهَُما فًََل يُْنفُِق َعلَْيِهَما.  الرَّ

ابَِّة، َولَبَُن اْلَحيََواِن، بَِما أَْنفَ  َق َويُْنفُِق َعلَى ُكلِّ َذلَِك اْلُمْرتَِهُن فَيَُكوُن لَهُ ِحينَئٍِذ: ُرُكوُب الدَّ

..َّل يَُحاسَ   ُب بِِه ِمْن َدْينِِه َكثَُر َذلَِك أَْم قَلَّ

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول: أبي ثور إّلَّ أَنَّهُ َزاَد اِّلْستِْخَداَم.■

يَْشَرُب اْلُمْرتَِهُن ِمْن لَبَنِهَا بِقَْدِر ثََمِن َعلَفِهَا، فَإِْن اْستَْفَضَل ِمْن اللَّبَِن بَْعَد ثََمِن اْلَعلَِف ■ 

 فَهَُو ِربًا.)النخعي(

.)إسحاق واحمد بن حنبل(■  ْهِن إّلَّ بِالدَّرِّ اِهُن ِمْن الرَّ  َّل يَْنتَفُِع الرَّ

اِهِن َكَما َكانَْت.)الشافعي(■  ْهِن لِلرَّ  َجِميُع َمنَافِِع الرَّ

و■  ْهِن إلَى أََجٍل فِي الدُّ ِر، َواِْلَْرِضيَن، َويَكِرهَ َّل بَأَْس أَْن يَْشتَِرطَ اْلُمْرتَِهُن َمْنفََعةَ الرَّ

 َذلَِك فِي اْلَحيََواِن، َوالثِّيَاِب َواْلَعُروِض.)مالك(

اِهُن َواْلُمْرتَِهُن ■  ْهِن، َوِمْن أَْن يَْنتَفَِع بِِه الرَّ اِهِن أَْن  -يمنع ِمْن ُمَؤاَجَرِة الرَّ ويباح لِلرَّ

 اهُ اْلُمْرتَِهُن.)أبو حنيفة وأصحابه(يَْستَِعيَرهُ ِمْن اْلُمْرتَِهِن، َوأَْن يُِعيَرهُ إيَّ 

، َوأَْحَمُد، َوأَبُو ُسلَْيَماَن إّلَّ ■  ْهِن َعلَى َراِهنِِه.) أَبُو َحنِيفَةَ، َوَمالٌِك، َوالشَّافِِعيُّ نَفَقَةُ الرَّ

قِيُق اْلَمْرهُوُن، أَْو أََصابَْت اْلَعْبَد جِ  َراَحةٌ، أَْو َدبََّرْت أَنَّ اْلَحنَفِيِّيَن قَالُوا: إْن َمِرَض الرَّ

ْهِن َسَواًء، فَاْلِعًَلُج ُكلُّهُ َعلَى اْلُمْرتَِهِن،  ْيُن، َوقِيَمةُ الرَّ َوابُّ اْلَمْرهُونَةُ، فَإِْن َكاَن الدَّ الدَّ

اِهِن َواْلُمْرتَِهِن بِِحَسابِ  ْهِن فَاْلِعًَلُج َعلَى الرَّ ْيُن أَقَلَّ ِمْن قِيَمِة الرَّ  َذلَِك( َوإِْن َكاَن الدَّ



 

11 
 

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ الظَّْهُر يُْرَكُب بِنَفَقَتِِه »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ْرَكُب إَذا َكاَن َمْرهُونًا، َولَبَُن الدَّرِّ يُْشَرُب بِنَفَقَتِِه إَذا َكاَن َمْرهُونًا، َوَعلَى الَِّذي يَ 

 صحيح(«)َويَْشَرُب: النَّفَقَةُ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َوَذَكَر َرُسوُل َّللاَّ ابَّةُ »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ إَذا َكانَْت الدَّ

 «َمْرهُونَةً فََعلَى اْلُمْرتَِهِن َعلَفُهَا، َولَبَُن الدَّرِّ يُْشَرُب بِنَفَقَتِهَا َوتُْرَكبُ 

قال المؤلف: إنَّ هََذا َخبٌَر لَْيَس ُمْسنًَدا، ِِلَنَّهُ لَْيَس فِيِه بَيَاٌن بِأَنَّ هََذا اللَّْفظَ ِمْن َكًَلِم 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوِل َّللاَّ َوأَْيًضا: فَإِنَّ فِيِه لَْفظًا ُمْختَلِفًا َّل يُْفهَُم أَْصًًل، َوهَُو  -َصلَّى َّللاَّ

ِ أَْن يَُكوَن « لَبَُن الدَّرِّ يُْشَرُب َوَعلَى الَِّذي يَْشَرُب نَفَقَتُهَا َوتُْرَكبُ وَ »قَْولُهُ:  ، َوَحاَشا َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -هََذا ِمْن َكًَلِم َرُسوِل َّللاَّ َوايَةُ  -َصلَّى َّللاَّ اْلَمأُْموِر بِاْلبَيَاِن لَنَا، َوهَِذِه الرِّ

ائِِغ َمْولَى بَنِي هَاِشٍم َعْن هَُشْيٍم، فَالتَّْخلِيطُ إنََّما ِهَي ِمْن طَرِ  يِق إْسَماِعيَل ْبِن َسالٍِم الصَّ

 ِمْن قِبَلِِه..

ْهِن يَْرَكبُهُ، َوَصاِحُب الدَّرِّ  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ■  ََ أَنَّهُ قَاَل: َصاِحُب الرَّ ُ َعْنهُ َرِضَي َّللاَّ

ْهُن َمْرُكوٌب، َوَمْحلُوٌب بَِعلَفِِه.)صحيح(يَْحلُبُهُ، َوَعلَْيِهَما النَّفَقَ   ةُ َوأَنَّهُ قَاَل: الرَّ

َعْن اْبِن َمْسُعوٍد، َواْبِن ُعَمَر، َوُشَرْيٍح: أَْن َّل يَْنتَفَِع اْلُمْرتَِهُن بَِشْيِء ِمْن ■ 

ْهِن.)ضعيف() َعْن اْبِن َمْسُعوٍد ُمْنقَِطٌع  اْبِن لَِهيَعةَ،  َوَعْن اْبِن ُعَمَر ِمْن طَِريقِ  -الرَّ

)  َوَعْن ُشَرْيٍح ِمْن طَِريِق َجابٍِر اْلُجْعفِيُّ

ْهن َوتَلَفُهُ[م  1111]َمْسأَلَةٌ َمْوت الرَّ

ْهُن، أَْو تَلَِف، أَْو أَبَِق، أَْو فََسَد، أَْو َكانَْت أََمةٌ فََحَملَْت ِمْن َسيِِّدهَا، أَْو  فَإِْن َماَت الرَّ

: فَُكلُّ َذلَِك نَافٌِذ، َوقَْد بَطََل -ْهَن، أَْو َوهَبَهُ، أَْو تََصدََّق بِِه، أَْو أَْصَدقَهُ أَْعتَقَهَا، أَْو بَاَع الرَّ 

اِهُن ِعَوًضا َمَكاَن َشْيٍء ِمْن َذلَِك، َوَّل  ْهُن َوبَقَِي الدَّْيُن ُكلُّهُ بَِحْسبِِه، َوَّل يَُكلَُّف الرَّ الرَّ

اِهُن َّل َشْيَء لَهُ ِمْن أََن يُْنِصُف  يَُكلَُّف اْلُمْعتَُق َوَّل اْلَحاِملُ  اْستِْسَعاًء، إّلَّ أَْن يَُكوَن الرَّ

ا  -َغِريَمهُ َغْيَرهُ، فَيَْبطُُل ِعْتقُهُ؛ َوَصَدقَتُهُ، َوِهبَتُهُ  َوَّل يَْبطُُل بَْيُعهُ َوَّل إْصَداقُهُ.. فَأَمَّ

ْصَداُق، وَ  اِهِن بًَِل ِخًَلٍف اْلِعْتُق، َواْلبَْيُع، َواْلِهبَةُ، َواْْلِ ْهَن َماُل الرَّ َدقَةُ؛ فَإِنَّ الرَّ : -الصَّ

ْجَماِع اْلُمتَيَقَِّن، إّلَّ  نَِّة، َواْْلِ  َوُكلُّ هَِذِه اْلُوُجوِه ُمبَاَحةٌ لِْلَمْرِء فِي َمالِِه بِنَصِّ اْلقُْرآِن َوالسُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّ  -َمْن َّل َشْيَء لَهُ َغْيُر َذلَِك لِقَْوِل النَّبِيِّ  « ُكلُّ َمْعُروٍف َصَدقَةٌ » -ى َّللاَّ

َدقَةُ َعْن ظَْهِر ِغنًى»َوقَْولِِه:   «..الصَّ

 -أقوال الفقهاء:

 من رهن عبدا ثم أعتقه فالعتق جائز.)النخعي والحسن(■

، َوأَبُو ثَْوٍر، َوأَبُ ■   و ُسلَْيَماَن(اْلِعْتُق بَاِطٌل بُِكلِّ َحاٍل.)عطاء وُعْثَماُن اْلبَتِّيُّ

ًرا فَاْلِعْتُق ■  إْن َكاَن ُموِسًرا نَفََذ ِعْتقُهُ َوُكلَِّف قِيَمةً يَْجَعلُهَا َرْهنًا َمَكانَهُ، َوإِْن َكاَن ُمَعسِّ

 بَاِطٌل.)مالك والشافعي(

ًرا  اْلِعْتُق نَافٌِذ َعلَى ُكلِّ َحاٍل، فَإِْن َكاَن ُموِسًرا ُكلَِّف قِيَمتَهُ تَُكوُن َرْهنًا،■  َوإِْن َكاَن ُمَعسِّ

 لَْم يَُكلَّْف قِيَمتَهُ، َوَّل ُكلَِّف اْلَعْبُد اْستِْسَعاًء َونَفََذ اْلِعْتُق.)ابن حنبل(
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اِهِن َوَّل اْلُمْرتَِهِن:☆ ْهِن بَِغْيِر فِْعِل الرَّ  -هًََلُك الرَّ

ِ ْبِن اْلَحَسِن، َوأَبِي ■  ُعبَْيٍد، َوإِْسَحاَق ْبِن َراْهَوْيِه(يترادان الفضل.) هَُو قَْوُل ُعبَْيِد َّللاَّ

ْيُن ُكلُّهُ، َوَّل َغَراَمةَ ■  ْيِن أَْو ِمْثلَهَا فَقَْد بَطََل الدَّ ْهِن أَْكثََر ِمْن قِيَمِة الدَّ  إْن َكانَْت قِيَمةُ الرَّ

ْيِن، فَإِْن َكانَ  ْهِن َعلَى قِيَمِة الدَّ ْهِن أَقَلَّ ِمْن َعلَى اْلُمْرتَِهِن فِي ِزيَاَدِة قِيَمِة الرَّ ْت قِيَمةُ الرَّ

اِهُن إلَى اْلُمْرتَِهِن َما بَقَِي ِمْن  ْهِن َوأَدَّى الرَّ ْيِن َسقَطَ ِمْن الدَّْيِن بِِمْقَداِر قِيَمِة الرَّ قِيَمِة الدَّ

َدْينِِه.) روى عن عمر وّل يصح عنه ، وعن على وابن عمر وّل يصح عنه أيضا 

، َوقَتَاَدةَ  رضى َّللا عنهم َوهَُو قَْولُ   َوبِِه يَقُوُل أَبُو َحنِيفَةَ َوأَْصَحابُهُ( -إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ

ْيِن أَْو أَقَلَّ أَْو أَْكثََر إَذا تَلَِف َسقََط الدَّْيُن َوَّل ■  ْهُن بَِما فِيِه َسَواٌء َكاَن َكقِيَمِة الدَّ َذهََب الرَّ

، يَْغَرُم أََحُدهَُما لِْْلَخِر َشْيئًا.)  ، َوإِْبَراِهيَم النََّخِعيِّ َصحَّ هََذا َعْن اْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ

، َوقَتَاَدةَ  ْهِريِّ ، َوالزُّ  -َوَصحَّ َعْن طَاُووٍس فِي اْلَحيََواِن يَْرتَِهن  -َوُشَرْيٍح، َوالشَّْعبِيِّ

ْعبِيِّ فِيَمْن اْرتَهََن َعْبًدا فَأَْعوَ  ، َوالشَّ ى َعْن النََّخِعيِّ  َر ِعْنَدهُ قَاَّل: َذهََب بِنِْصِف َدْينِِه(َوُروِّ

ا يَْخفَى َكالثِّيَاِب، َونَْحِوهَا، فََضَماُن َما تَلَِف ِمْنهَا َعلَى اْلُمْرتَِهِن ■  ْهُن ِممَّ إْن َكاَن الرَّ

َي إلَْيِه بَِكَمالِِه، َوإِنْ  ا يَْظهَُر  بَالَِغةً َما بَلََغْت َويَْبقَى َدْينُهُ بَِحَسبِِه َحتَّى يَُؤدِّ ْهُن ِممَّ َكاَن الرَّ

َي  َكاْلَعقَاِر، َواْلَحيََواِن، فًََل َضَماَن فِيِه َعلَى اْلُمْرتَِهِن َوَدْينُهُ بَاٍق بَِكَمالِِه َحتَّى يَُؤدِّ

 إلَْيِه.)مالك(

قال المؤلف: َوإِنََّما بَنَْوهُ َعلَى التُّْهَمِة)أي التفرقة بين الرهن الظاهر ⊙

هَةٌ إلَى أََحٍد والخفي(َوالتُّ  ْهَمةُ ظَنٌّ َكاِذٌب يَأْثَُم َصاِحبُهُ َوَّل يَِحلُّ اْلقَْوُل بِِه، َوالتُّْهَمةُ ُمتََوجِّ

 َوفِي ُكلِّ َشْيٍء.

ا َّل يَْخفَى َّل َضَماَن فِيِه َعلَى اْلُمْرتَِهِن أَْصًًل َوَدْينُهُ بَاٍق ■  ا يَْخفَى أَْو ِممَّ َسَواٌء َكاَن ِممَّ

، َوأَبِي ثَْوٍر، َوأَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل، وعطاء بَِكَما َي إلَْيِه .)َوهَُو قَْوُل الشَّافِِعيِّ لِِه َحتَّى يَُؤدِّ

 والزهري َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابِِهْم(

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ْهُن، : »-َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ َّل يُْغلَُق الرَّ

ْهُن لَِمْن ُرِهنَهُ، لَهُ ُغْنُمهُ، َوَعلَْيِه ُغْرُمهُ   صحيح(«)الرَّ

َز ُغًَلَم ثَْعلٍَب، قَاَل: أَْخطَأَ َمْن قَاَل: إنَّ اْلُغْرَم  قال المؤلف: َوادََّعْوا أَنَّ أَبَا ُعَمَر اْلُمطَرِّ

 اْلهًََلُك.

 قَْوٍم فِي اْلقُْرآِن قَْوله تََعالَى: }َوِمَن اِلَْعَراِب َمْن يَتَِّخُذ َما يُْنفُِق َمْغَرًما{ َوقَْد َصحَّ فِي َذمِّ 

زِ   أَْي يََراهُ هَالًِكا بًَِل َمْنفََعٍة، فَاْلقُْرآُن أَْولَى ِمْن َرْأِي اْلُمطَرِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوَوَجْدنَا النَّبِيَّ   « .إنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َعلَْيُكْم َحَرامٌ »َل: قَْد قَا -َصلَّى َّللاَّ

ْهَن بَِغْيِر نَصٍّ فِي تَْضِمينِِه إّلَّ أَْن  فَلَْم يُِحلَّ لَِغِريِم اْلُمْرتَِهِن َشْيئًا، َوَّل أَْن يَْضَمَن الرَّ

 ِه فِي ِكًَل اْلَوْجهَْيِن.يَتََعدَّى فِيِه، أَْو بِأَْن يَُضيَِّعهُ فَيَْضَمنَهُ ِحينَئٍِذ بِاْعتَِدائِ 

ْهِن، فََصحَّ يَقِينًا ِمْن هََذْيِن اِْلَْصلَْيِن  ْيُن قَْد َوَجَب فًََل يُْسقِطُهُ َذهَاُب الرَّ َوَكَذلَِك الدَّ

اِهِن، َوَّل َضَمانَ  ْهِن ِمْن الرَّ نَِّة: أَنَّ هًََلَك الرَّ ْجَماِع، َوالسُّ ِحيَحْيِن بِاْلقُْرآِن، َواْْلِ  الصَّ
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ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. اِهِن َوبِاّلَِلَّ  َعلَى اْلُمْرتَِهِن، َوأَنَّ َدْيَن اْلُمْرتَِهِن بَاٍق بَِحْسبِِه َّلِزٌم لِلرَّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ْهُن »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ َّل يُْغلَُق الرَّ

ْن ُرِهنَهُ لَهُ ُغْنُمهُ َوَعلَْيِه ِمْن َصاحِ  ْهُن ِممَّ بِِه لَهُ ُغْنُمهُ َوَعلَْيِه ُغْرُمهُ، َّل يُْغلَُق الرَّ

 ضعيف مرسل(«)ُغْرُمهُ 

ِ »َعْن َعطَاٍء ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُجًًل َرهََن فََرًسا فَهَلََك ِعْنَدهُ فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

(«)َب َحقُّكَ : َذهَ -  ضعيف مرسل() َوُمْصَعُب ْبُن ثَابٍِت لَْيَس بِاْلقَِويِّ

ْهِن يَْهلَُك. -أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب قَاَل: يَتََراَجَعاِن اْلفَْضَل ■   يَْعنِي فِي الرَّ

ْهَن إْن َكانَتْ -: تَْفِسيُر َذلَِك -قال المؤلف: يَتََرادَّاِن اْلفَْضَل  ْيِن  : أَنَّ الرَّ قِيَمتُهُ َوقِيَمةُ الدَّ

ْهِن.  َسَواًء، فَقَْد َسقَطَ الدَّْيُن َعْن الَِّذي َكاَن َعلَْيِه َوَّل َضَماَن َعلَْيِه فِي الرَّ

ْهِن َوُكلَِّف اْلُمْرتَِهُن أَْن يَُؤدِّيَ  ْهِن أَْكثََر َسقَطَ الدَّْيُن بِِمْقَداِرِه ِمْن الرَّ  فَإِْن َكانَْت قِيَمةُ الرَّ

ْيِن. ْهِن َعلَى قِيَمِة الدَّ اِهِن ِمْقَداَر َما َكاَن تَِزيُدهُ قِيَمةُ الرَّ  إلَى الرَّ

اِهُن إلَى اْلُمْرتَِهِن فَْضَل مَ  ْيِن بِِمْقَداِرِه َوأَدَّى الرَّ ْهِن أَقَلَّ َسقَطَ ِمْن الدَّ ا َوإِْن َكانَْت قِيَمةُ الرَّ

ْهنِ  ْيُن َعلَى قِيَمِة الرَّ  .َزاَد الدَّ

ْهِن: يَتََرادَّاِن اْلفَْضَل فَإِْن أََصابَْتهُ ■  َعْن ِخًَلٍس أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب قَاَل فِي الرَّ

 َجائَِحةٌ بَِرَئ.

قال المؤلف: فََصحَّ أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب لَْم يََر تَُراد اْلفَْضِل إّلَّ فِيَما تَلَِف بِِجنَايَِة 

ا أََصابَْتهُ َجائَِحةٌ. اْلُمْرتَِهنِ   َّل فِيَما أََصابَْتهُ َجائَِحةٌ، بَْل َرأَى اْلبََراَءةَ لَهُ ِممَّ

ْهِن[م  1111]َما تََولََّد ِمْن الرَّ

ينَا ِمْن طَِريِق َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر: أَنَّ ُمَعاَذ ْبَن َجبٍَل  ْهِن فَإِنَّنَا ُروِّ ا َما تََولََّد ِمْن الرَّ َوأَمَّ

ْهِن.قَضَ   ى فِيَمْن اْرتَهََن أَْرًضا فَأَْثَمَرْت، فَإِنَّ الثََّمَرةَ ِمْن الرَّ

َوِمْن طَِريِق طَاُووٍس: أَنَّ فِي ِكتَاِب ُمَعاٍذ " َمْن اْرتَهََن أَْرًضا فَهَُو يَْحتَِسُب ثََمَرهَا 

ْهِن ". )و(اْلُحْكَماِن ُمتََضادَّاِن، َوهَُما قَْوَّلِن  أََحُدهَُما: أَنَّ الثََّمَرةَ  :-لَِصاِحِب الرَّ

ْهِن  ْهِن. -لَِصاِحِب الرَّ  َواْْلَخُر: أَنَّهَا ِمْن الرَّ

 -أقوال الفقهاء:

ْهن.)الشافعي(■   ُكلُّ َذلَِك لَِصاِحِب اِْلَْصِل، َوَّل يَْدُخُل َشْيٌء ِمْنهُ فِي الرَّ

ْهَن هَُو َما تََعا ، ِِلَنَّ الرَّ ْفقَةَ، َّل َما لَْم يَتََعاقََداهَا قال المؤلف: َوهَُو اْلَحقُّ قََدا َعلَْيِه الصَّ

ْفقَةَ َعلَْيِه، فَُكلُّهُ َغْيُر اِْلَْصِل، َوُكلُّهُ َحاِدٌث  فِي َعلَْيِه، َوُكلُّ َما َذَكْرنَا َشْيٌء لَْم يَتََعاقََدا الصَّ

 ِمْلِك َصاِحِب اِْلَْصِل، فَُكلُّهُ لَهُ .

َوالثََّمَرةُ، َرْهٌن َمَع اِْلُُصوِل فإْن هَلََك اْلَولَُد، َواْلَغلَّةُ، َوالثََّمَرةُ: لَْم اْلَولَُد، َواْلَغلَّةُ، ■ 

َم الدَّْيَن  ، َوالشََّجُر: قُسِّ يَْسقُْط ِمْن أَْجِل َذلَِك ِمْن، الدَّْيِن َشْيٌء، َوإِْن هَلََك اِْلَْصُل، َواِْلُمُّ

قََع لِْْلَْصِل َسقَطَ، َوَما َوقََع لِلنََّماِء بَقَِي.)أبو حنيفة َعلَى َذلَِك، َوَعلَى النََّماِء، فََما وَ 

 وأصحابه(

ْهِن.)مالك(■  ا اْلَغلَّةُ َوالثََّمَرةُ، فََخاِرَجاِن ِمْن الرَّ ْهِن، َوأَمَّ ا اْلَولَُد فََداِخٌل فِي الرَّ  أَمَّ

 ِ ا بًَِل بُْرهَاٍن فَإ ْن قَالُوا: إنَّ اْلَولََد بَْعُض اِْلُمِّ قُْلنَا: َكَذَب قال المؤلف: َوهََذا تَْقِسيٌم فَاِسٌد ِجًدً
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َمْن قَاَل هََكَذا؟َوَكْيف يَُكوُن بَْعَضهَا، َوقَْد يَُكوُن َذَكًرا َوِهَي أُْنثَى، َويَُكوُن ُمْسلًِما، َوِهَي 

 َكافَِرةٌ.

اِهن أَْو اْلُمْرتَِهن[م  1111]َمْسأَلَةٌ َمْوت الرَّ

اهِ  اِهِن أَْو إلَى فَإِْن َماَت الرَّ ْهِن إلَى الرَّ ْهُن َوَوَجَب َردُّ الرَّ ُن أَْو اْلُمْرتَِهُن بَطََل الرَّ

ْهِن ِمْن َسائِِر اْلُغَرَماِء  ُل، َوَّل يَُكوُن اْلُمْرتَِهُن أَْولَى بِثََمِن الرَّ َوَرثَتِِه، َوُحلَّ الدَّْيُن اْلُمَؤجَّ

ِ تَعَ  [ فَإَِذا َما ١٤٦الَى: }َوّل تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إِّل َعلَْيهَا{ ]اِلنعام: ِحينَئٍِذ، َوَذلَِك لِقَْوِل َّللاَّ

ْهِن لَهُ، َّل لَِوَرثَتِِه َوَّل لُِغَرَمائِِه، َوَّل ِِلَْهِل َوِصيَّتِِه،  َماَت اْلُمْرتَِهُن فَإِنََّما َكاَن َحقُّ الرَّ

لَْيَسْت أَْمَواًّل: َكاِْلََمانَاِت، َواْلَوَكاَّلت، َواْلَوَصايَا  َوإِنََّما تُوَرُث اِْلَْمَواُل َّل اْلُحقُوُق الَّتِي

 َوَغْيِر َذلَِك.

اِهُن فَإِنََّما  ْهِن إلَى َصاِحبِِه. َوإَِذا َماَت الرَّ فَإَِذا َسقَطَ َحقُّ اْلُمْرتَِهِن بَِمْوتِِه َوَجَب َردُّ الرَّ

ْهِن بَِمْوتِِه، َواْنتَقََل َكاَن َعْقُد اْلُمْرتَِهِن َمَعهُ َّل َمَع َوَرثَ  اِهِن َعْن الرَّ تِِه، َوقَْد َسقَطَ ِمْلُك الرَّ

َوَّل َعْقَد  -ِمْلُكهُ إلَى َوَرثَتِِه أَْو إلَى ُغَرَمائِِه، َوهَُو أََحُد ُغَرَمائِِه، أَْو إلَى أَْهِل َوِصيَّتِِه 

ْعبِيِّ فِيمَ  ينَا َعْن الشَّ ْهَن لَهُ لِْلُمْرتَِهِن َمَعهُْم.. َوُروِّ  -ْن َرهََن َعلَى يََدْي َعْدٍل فََماَت: أَنَّ الرَّ

 أَْي لَِوَرثَتِِه، قَاَل: اْلَحَكُم هَُو لِْلُغَرَماِء.

 1111]َمْسأَلَةٌ اْرتََهَن َشْيئًّا فََخاَف فََساَدهُ[م

فَفَْرٌض َعلَْيِه أَْن يَأْتَِي َوَمْن اْرتَهََن َشْيئًا فََخاَف فََساَدهُ َكَعِصيِر ِخيَف أَْن يَِصيَر َخْمًرا 

اْلَحاِكَم فَيَبِيَعهُ َويُوقَِف الثََّمَن لَِصاِحبِِه إْن َكاَن َغائِبًا أَْو يُْنِصَف ِمْنهُ اْلَغِريَم اْلُمْرتَِهَن إْن 

ًًل، فَإِنْ  ْيُن ُمَؤجَّ ْنهُ  َكاَن الدَّْيُن َحاًّلً أَْو يَْصِرَف الثََّمَن إلَى َصاِحبِِه إْن َكاَن الدَّ لَْم يَُمكِّ

ِ تََعالَى: }َوتََعاَونُوا َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى{ ]المائدة: ْلطَاُن فَْليَْفَعْل هَُو َما َذَكْرنَا لِقَْوِل َّللاَّ  السُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -[ َولِنَْهِي النَّبِيِّ ٢ هْ  -َصلَّى َّللاَّ ِن هَُو َعْن إَضاَعِة اْلَماِل، َوِِلَنَّ ثََمَن الرَّ

ْهِن َّل فِي ثََمنِِه، َوإِنََّما ثََمنُهُ َماٌل ِمْن َماِل َمالِِكِه َكَسائِرِ  ْهِن، َوإِنََّما َعْقُدهُ فِي الرَّ  َغْيُر الرَّ

 َمالِِه َوَّل فَْرَق.

 1111]َمْسأَلَةٌ بَْيُع ِسْلَعٍة َعلَى أَْن تَُكوَن َرْهنًّا َعْن ثََمنَِها[م

ْلَعٍة َعلَى أَْن تَُكوَن َرْهنًا َعْن ثََمنِهَا، فَإِْن َوقََع فَاْلبَْيُع َمْفُسوٌخ، َولَِكْن َوَّل يَُجوُز بَْيُع سِ 

 يَُجوُز لِْلبَائِِع إْمَساُك ِسْلَعتِِه َحتَّى يَْنتَِصَف ِمْن ثََمنِهَا إْن َكاَن َحاًّلً َوإِّلَّ فَلَْيَس لَهُ َذلَِك.

اةً َوهََذا َشْرطٌ : أَنَّهُ اْشتََرطَ -بُْرهَاُن َذلَِك  َمْنَع اْلُمْشتَِري ِمْن قَْبِض َما اْشتََرى ُمدَّةً ُمَسمَّ

ِ َعزَّ َوَجلَّ فَهَُو بَاِطٌل.  لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ

يَتِمُّ إّلَّ  َوأَْيًضا: فَإِنَّ اْلُمْشتَِرَي َّل يَْملُِك َما اْشتََرى إّلَّ بِتََماِم َعْقِد اْلبَْيِع بَْينَهَُما، َواْلبَْيُع َّل 

ِق أَْو التَّْخيِيِر، فَهَُو َما لَْم يَ  ُ تََعالَى ِمْن التَّفَرُّ تًِم بَِما نَْذُكُرهُ فِي " ِكتَاِب اْلبُيُوِع " إْن َشاَء َّللاَّ

وَرِة َكْوَن َشْيٍء اْلبَْيُع فَإِنََّما الشَّْيُء اْلَمبِيُع ِمْلٌك لِْلبَائِِع، فَإِنََّما اْشتََرطَا فِي اْلَمْسأَلَِة اْلَمْذكُ 

،  -ِمْن َماِل اْلبَائِِع اْلُمْرتَِهِن َرْهنًا ِعْنَدهُ نَْفِسِه  َوهََذا فِي َغايَِة اْلفََساِد، َوهَُو قَْوُل الشَّافِِعيِّ

 َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابِِهَما.

ا إْمَساُك اْلبَائِِع ِسْلَعتَهُ َحتَّى يَْنتَِصَف فَإِنَّ َحقَّ  هُ َواِجٌب فِي َماِل اْلُمْشتَِري فَإِْن َمطَلَهُ َوأَمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بَِحقِّ قَْد َوَجَب لَهُ ِعْنَدهُ، فَهَُو ظَالٌِم ُمْعتٍَد لِقَْوِل النَّبِيِّ  َمْطُل : »-َصلَّى َّللاَّ
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 ، َوإِْذ هَُو ظَالٌِم فَُكلُّ ظَالٍِم ُمْعتٍَد.« اْلَغنِيِّ ظُْلمٌ 

 [١٢٦لَى: }فََمِن اْعتََدى َعلَْيُكْم فَاْعتَُدوا َعلَْيِه بِِمْثِل َما اْعتََدى َعلَْيُكْم{ ]البقرة: َوقَاَل تََعا

ِل بَِحقِِّه اْلُمْعتََدى َعلَْيِه أَْن يَْعتَِدَي  ْلَعةُ الَّتِي اْبتَاَع َماٌل ِمْن َماِل اْلُمْشتَِري فَلِْلُمطَوَّ َعلَى فَالسِّ

ْلَعِة َحتَّى يَْنتَِصَف.اْلُمْعتَِدي َعلَْيِه بِ   ِمْثِل َما اْعتََدى َعلَْيِه بِِه نَصُّ اْلقُْرآِن، فَلَهُ إْمَساُك السِّ

ْحَمِن ْبنُ  ُد ْبُن اْلُمثَنَّى نا َعْبُد الرَّ ًَلِم اْلُخَشنِيِّ نا ُمَحمَّ ِد ْبِن َعْبِد السَّ ينَا ِمْن طَِريِق ُمَحمَّ  ُروِّ

: َعْن إْسَماِعيَل ْبِن أَبِي َخالٍِد َعْن َمْهِديٍّ نا هَُشْيٌم، َوُسْفيَ  ، قَاَل ُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ اُن الثَّْوِريُّ

ْعبِيِّ أَنَّ َعْمَرو ْبَن ُحَرْيٍث قَاَل فِيَمْن بَاَع ِسْلَعةً فَنَقََدهُ اْلُمْشتَِري بَْعَض الثََّمِن، فَقَاَل  الشَّ

ْلَعةَ َحتَّى تَ  ْلَعةَ َرْهنًا بَِما اْلبَائُِع: َّل أُْعِطيك السِّ ِجيَء بِاْلبَقِيَِّة، فََجَعَل َعْمَرو ْبَن ُحَرْيٍث السِّ

 بَقَِي..

 1111/1111التََّدايُِن[م ]َمْسأَلَةٌ اَلرتهان فِي نَْفِس َعْقدِ 

ا َما اْرتَهَ  ْهِن إّلَّ لَِما اْرتَهََن فِي نَْفِس َعْقِد التََّدايُِن، َوأَمَّ َن بَْعَد تََماِم َوَّل يَُكوُن ُحْكُم الرَّ

ْهنَ  َ تََعالَى لَْم يَْجَعْل الرَّ ْهِن، َولَِراِهنِِه أَْخُذهُ َمتَى َشاَء، ِِلَنَّ َّللاَّ  إّلَّ اْلَعْقِد فَلَْيَس لَهُ ُحْكُم الرَّ

ِ  -َكَما تَلَْونَا  -فِي اْلَعْقِد  تََعالَى فَهَُو  َوُكلُّ َما َكاَن بَْعَد َذلَِك فَهَُو َشْرطٌ لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ

 بَاِطٌل.

ْهَن  َوَمْن تََدايََن فََرهََن فِي اْلَعْقِد َرْهنًا َصِحيًحا، ثُمَّ بَْعَد َذلَِك تََدايَنَا أَْيًضا َوَجَعًَل َذلَِك الرَّ

ْهنَ  ْيِن الثَّانِي، فَاْلَعْقُد الثَّانِي بَاِطٌل َمْرُدوٌد، ِِلَنَّ َذلَِك الرَّ قَْد َصحَّ فِي  َرْهنًا َعْن هََذا الدَّ

ِل، فًََل يَُجوُز نَْقلُهُ إلَى َعْقٍد آَخر، إْذ لَْم يُوِجْب َذلَِك قُْرآٌن، َوَّل ُسنَّةٌ، فَهَُو َشْرٌع  اْلَعْقِد اِْلَوَّ

ِ تََعالَى فَهَُو بَاِطٌل، َوُكلُّ َعْقٍد اْنَعقََد َعلَى بَاِطٍل فَهَُو بَاِطٌل، ِِلَنَّهُ  لَْم  لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ

ةَ لَهُ  ةَ لَهُ، فًََل ِصحَّ ِة َما َّل ِصحَّ ةٌ إّلَّ بِِصحَّ ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -تُْعقَْد لَهُ ِصحَّ  َوبِاّلَِلَّ

 1111]َمْسأَلَةٌ َرَهَن ثُمَّ أَْنَصَف ِمْن بَْعِض َدْينِِه[م

فَأََراَد أَْن يَْخُرُج  -أَقَلِِّه أَْو أَْكثَِرِه  -ِمْن بَْعِض َدْينِِه  -َوَمْن َرهََن َرْهنًا َصِحيًحا ثُمَّ أَْنَصَف 

ْيِن فًََل  ْهَن َوقََع فِي َجِميِعِه بَِجِميِع الدَّ ْهِن بِقَْدِر َما أَدَّى، لَْم يَُكْن لَهُ َذلَِك، ِِلَنَّ الرَّ  َعْن الرَّ

ْهِن ِمْن أَْجِل ُسقُوِط بَْعِض الدَّ  ْهِن ُحْكُم الرَّ ْيِن، إْذ لَْم يُوِجْب َذلَِك يَْسقُطُ َعْن بَْعِض الرَّ

 قُْرآٌن، َوَّل ُسنَّةٌ.

ْهِن إّلَّ بِِرَضا  ، َوأَْصَحابِنَا. فَإِْن قِيَل: َكْيَف تَْمنَُعوَن ِمْن إْخَراِج الرَّ هَُو قَْوُل الشَّافِِعيِّ

َدقَةَ بِِه، َوهَُو إْخَراٌج لَ  ْهِن بَِغْيِر إْذِن اْلُمْرتَِهِن، َوتُِجيُزوَن بَْيَعهُ َوِعْتقَهُ َوالصَّ هُ َعْن الرَّ

ُ تََعالَى  َحهُ َّللاَّ ْهِن فَلَْيَس لَهُ إْبطَاُل َما َصحَّ اْلُمْرتَِهِن؟ قُْلنَا: ِِلَنَّ النَّصَّ َجاَء بِإِيَجاِب الرَّ

ُ تََعالَى ِمْن َذلَِك قَطُّ، َّل  فِي قُْرآٍن، َوَّل ُسنٍَّة، فَإَِذا أَْخَرَجهُ َعْن ِمْلِكِه ُجْملَةً، فَلَْم يَْمنَْعهُ َّللاَّ

فَإَِذا َصاَر فِي ِمْلِك َغْيِرِه فَقَْد قَاَل تََعالَى: }َوّل تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إِّل َعلَْيهَا{ ]اِلنعام: 

١٤٦] 

َمالِِه َعْن  َوَعْقُد اْلُمْرتَِهِن لَْم يَُكْن قَطُّ َمَع الَِّذي اْنتَقََل إلَْيِه اْلِمْلُك، فًََل يَُجوُز لَهُ اْرتِهَانُ 

 َغْيِرِه..

 1111َمْسأَلَةٌ َرْهن َمال َغْيِرِه َعْن نَْفِسِه أَْو َماَل َولَِدِه[م

ِغيِر أَْو اْلَكبِيِر، ّلَّ  َوَّل يَِحلُّ ِِلََحٍد أَْن يَْرهََن َماَل َغْيِرِه َعْن نَْفِسِه، َوَّل َماَل َولَِدِه الصَّ
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ْلَعِة الَّتِي يُ  ِغيِر أَْو بِإِْذِن َصاِحِب السِّ ِريُد َرْهنَهَا، َوَّل بَِغْيِر إْذنِِه، َوَّل َماَل يَتِيِمِه الصَّ

وا فِي َذلَِك أَنَّ لِْْلَِب اْلَوِصيِّ أَْن يُوِدَع َماَل اِّلْبِن  اْلَكبِيِر َوَّل َماَل َزْوَجتِِه.. َواْحتَجُّ

ِة أََحقُّ بِاْلِجَوازِ  مَّ َوهََذا بَاِطٌل، ِِلَنَّهُ َّل يَُجوُز لَهَُما إيَداُعهُ، َوَّل   .َواْليَتِيِم، فَإِْدَخالُهُ فِي الذِّ

ِغيِر، َوَّل نَظََر لَهُ أَْصًًل فِي أَْن يَْرهَنَهُ  قَْرُضهُ، إّلَّ َحْيُث يَُكوُن َذلَِك نََظًرا َوِحيَاطَةً لِلصَّ

 ..اِْلَُب َواْلَوِصيُّ َعْن أَْنفُِسِهَما، فَهَُو َضَرٌر، فَهَُو َمْرُدودٌ 

 -أقوال الفقهاء:

قول المؤلف بأّل يأكل اِلب من مال ابنه إّل أن يحتاج إلى ذلك أما إذا كان موسرا ■

 فًل هو قول:الزهري واختلف فيه عن ابن سيرين والنخعي ومجاهد.

ِغيِر.)الحنفيون والمالكيون(■   لَهُ أَْن يَْرهََن َعْن نَْفِسِه َماَل اْبنِِه الصَّ

يَْرهََن َماَل يَتِيِمِه َعْن نَْفِسِه. َوإَذا أَِذَن اِْلَْجنَبِيُّ لَِغْيِرِه أَْن يَْرهََن َمالَهُ َعْن  لِْلَوِصيِّ أَنْ ■ َ

 نَْفِسِه َجاَز.)المالكية(

ُجُل ِمْن َماِل َولَِدِه َما َشاَء ِمْن َغْيِر َضُروَرٍة.)عطاء ومجاهد والحكم ■  يَأُْخذ الرَّ

لحسن ومجاهد وقالوا جميعا عدا الحسن : إّل والنخعي والشعبي وابن المسيب وا

 الفرج أى ّل يباح له جارية تسراها ولده ، وروى عن الحسن أيضا مثل قولهم(

َّل يَْغَرُم اِْلَُب َما اْستَْهلََك ِمْن َماِل َولَِدِه، َويَُجوُز بَْيُعهُ لَِماِل َولَِدِه اْلَكبِيِر.)ابن أبي ■ 

 ليلى(

 -األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن َعْن النَّبِيِّ عَ ■  إنَّ أَْطيََب َما »أَنَّهُ قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)أََكْلتُْم ِمْن َكْسبُِكْم، َوإِنَّ أَْوَّلَدُكْم ِمْن َكْسبُِكمْ 

ُ َعلَْيِه  -عن َعائَِشةَ َعْن النَّبِيِّ ■ ُجُل »أَنَّهُ قَاَل:  -َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ إنَّ أَْطيََب َما أََكَل الرَّ

 صحيح(«)ِمْن َكْسِب يَِدِه َوَولَُدهُ ِمْن َكْسبِهِ 

قال المؤلف: َوهََذاِن اْلَخبََراِن إنََّما هَُما فِي اِْلَْكِل، َوهََكَذا نَقُوُل: يَأُْكُل ِمْنهُ َما َشاَء ِمْن 

لَْيَسا فِي اْلبَْيِع، َوَّل فِي اِّلْرتِهَاِن، َوَّل فِي اْلِهبَِة ، َوَّل فِي اِْلَْخِذ بَْيتِِه َوَغْير بَْيتِِه، وَ 

 قَْد َوالتََّملُِّك فَإِْن قَالُوا: قِْسنَا َذلَِك َعلَى اِْلَْكِل قُْلنَا: اْلقِيَاُس ُكلُّهُ بَاِطٌل، ثُمَّ لَْو َصحَّ لَُكْنتُمْ 

َ تََعالَى يَقُوُل: }َوّل َعلَى أَْنفُِسُكْم أَْن تَنَاقَْضتُْم أَْفَحَش تَنَاقٍُض  ِمْن َوْجهَْيِن، أََحُدهَُما أَنَّ َّللاَّ

هَاتُِكْم{ ]النور:  [ إلَى قَْوله تََعالَى: }أَْو ٤١تَأُْكلُوا ِمْن بُيُوتُِكْم أَْو بُيُوِت آبَائُِكْم أَْو بُيُوِت أُمَّ

لَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أَْن تَأُْكلُوا َجِميًعا أَْو أَْشتَاتًا{ ]النور: َما َملَْكتُْم َمفَاتَِحهُ أَْو َصِديقُِكْم 

ْخَوةِ ٤١ ُ تََعالَى اِْلَْكَل ِمْن بُيُوِت اِْلَْصِدقَاِء َواَلَّتِي َمفَاتُِحهَا بِأَْيِدينَا َوبُيُوِت اْْلِ  [ فَأَبَاَح َّللاَّ

 َ بِيُحوا اِّلْرتِهَاَن ِمْنهَا قِيَاًسا َعلَى اِْلَْكِل بَِغْيِر إْذِن َواِْلََخَوات َوَسائِِر َمْن ُذِكَر فِي اْْليَِة فَأ

 أَْهلِهَا َوأَْنتُْم َّل تَْفَعلُوَن َذلَِك..

 ■ ِ ِ َعْن َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ أَْنَت َوَمالَُك »أَنَّهُ قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 حيح(ص«)ِِلَبِيكَ 

َ َعزَّ َوَجلَّ َحَكَم بِِميَراِث  -َّل َشكَّ فِيِه  -َوهََذا اْلَخبَُر َمْنُسوٌخ  قال المؤلف: ِِلَنَّ َّللاَّ

ْوَجِة، َواْلبَنِيَن، َواْلبَنَاِت، ِمْن َماِل اْلَولَِد إَذا َماَت، َوأَبَاَح فِي  ْوِج، َوالزَّ اِْلَبََوْيِن، َوالزَّ
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َمهَا َعلَى َمْن َّل يَْملُِكهَا بِقَْولِِه تََعالَى:  اْلقُْرآِن لُِكلِّ َمالِك أََمٍة َوْطأَهَا بِِمْلِك يَِمينِِه، َوَحرَّ

[ }فََمِن ٤}إِّل َعلَى أَْزَواِجِهْم أْو َما َملََكْت أَْيَمانُهُْم فَإِنَّهُْم َغْيُر َملُوِميَن{ ]المؤمنون: 

[ فََدَخَل فِي هََذا َمْن لَهُ َوالٌِد، َوَمْن ٧ُدوَن{ ]المؤمنون: اْبتََغى َوَراَء َذلَِك فَأُولَئَِك هُُم اْلَعا

 َّل َوالَِد لَهُ.

ا فََصحَّ أَنَّ َماَل اْلَولَِد لَهُ بِيَقِيِن، َّل ِِلَبََوْيِه، َوَّل َحقَّ لَهَُما فِيِه إّلَّ َما َجاَء بِِه النَّصُّ ِممَّ 

َجِة فَقَْط. َولَْو َكاَن َماُل اْلَولَِد لِْلَوالِِد لََما َوِرثَْت َزْوَجةُ َذَكْرنَا: ِمْن اِْلَْكِل، أَْو ِعْنَد اْلَحا

، َوَّل َكاَن  ْنَساِن َحيٍّ اْلَولَِد، َوَّل َزْوُج اْلبِْنِت، َوَّل أَْوَّلُدهَُما ِمْن َذلَِك َشْيئًا، ِِلَنَّهُ َماٌل ِْلِ

 ِِلَنَّهَا ِِلَبِيِه َكانَْت تَُكوُن. يَِحلُّ لِِذي َوالٍِد أَْن يَطَأَ َجاِريَتَهُ أَْصًًل،

َك فََصحَّ بُِوُروِد هََذْيِن اْلُحْكَمْيِن َوبَقَائِِهَما إلَى يَْوِم اْلقِيَاَمِة ثَابِتَْيِن َغْيِر َمْنُسوَخْيِن: أَنَّ َذلِ 

 اْلَخبَُر َمْنُسوٌخ..

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اهُ فََسأََل النَّبِيَّ أَنَّ َرُجًًل َصنََع َشْيئًا فِي َمالِِه َولَْم يَْستَأِْذْن أَبَ ■ »  -َصلَّى َّللاَّ

 «أَْو أَبَا بَْكٍر أَْو ُعَمَر فَقَاَل: اُْرُدْد َعلَْيِه فَإِنََّما هَُو َسْهٌم ِمْن ِكنَانَتِكَ 

ِ يَقُوُل: يَأُْخُذ اِْلَُب، َواِْلُمُّ ِمْن َماِل َولَِدِهَما بِ ■ َغْيِر إْذنِِه َوَّل يَأُْخُذ عن َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ

 اِّلْبُن َواِّلْبنَةُ ِمْن َماِل أَبََوْيِهَما بَِغْيِر إْذنِِهَما.)صحيح ومثله عن أم المؤمنين عائشة(

نا اْلُحبَاُب ْبُن فََضالَةَ ْبِن هُْرُمَز اْلَحنَفِيُّ قَاَل: قُْلت ِِلَنَِس ْبِن َمالٍِك: َجاِريَةٌ لِي َغلَبَنِي ■ 

ا أَبِي لَْم يَْخلِطُهَا َماٌل ِِلَبِي فَقَاَل لِي أَنٌَس: ِهَي لَهُ، أَْنَت َوَمالُك ِمْن َكْسبِِه، أَْنَت َعلَْيهَ 

 َوَمالُك لَهُ َحًَلٌل، َوَمالُهُ َعلَْيك َحَراٌم إّلَّ َما طَابَْت بِِه نَْفُسهُ.

ِ لَُكْم َوأَْمَوالُُكْم لَُكْم.َعْن َمْسُعوِد ْبِن ُجبَْيٍر َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: أَْوَّل ■   ُدُكْم ِهبَةُ َّللاَّ

عن اْبِن َمْسُعوٍد َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب أَنَّهُ أَتَاهُ أٌَب َواْبٌن َواِّلْبُن يَْطلُُب أَبَاهُ بِأَْلِف ■

َمُر بِيَِد اِّلْبِن فََوَضَعهَا فِي ِدْرهٍَم أَْقَرَضهُ إيَّاهَا َواِْلَُب يَقُوُل: إنَّهُ َّل يَْقِدُر َعلَْيهَا فَأََخَذ عُ 

ِ لَك.)وعن على بن أبي طالب نحو هذا(  يَِد اِْلَِب فَقَاَل: هََذا َوَمالُهُ َمْن ِهبَِة َّللاَّ

ِ ْبِن ُعَمَر نََحَر َجُزوًرا فََجاَء َسائٌِل فََسأََل ■  ِ أَنَّ َحْمَزةَ ْبَن َعْبِد َّللاَّ َعْن َسالِِم ْبِن َعْبِد َّللاَّ

، أَْطِعْم ِمْنهَا ابْ  َن ُعَمَر فَقَاَل اْبُن ُعَمَر: َما ِهَي لِي ، فَقَاَل لَهُ َحْمَزةُ: يَا أَبَتَاهُ فَأَْنَت فِي ِحلٍّ

 َما ِشْئت.

ُجُل أََحقُّ بَِماِل َولَِدِه إَذا َكاَن ■  ِد ْبِن اْلَحنَفِيَِّة َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل: الرَّ َعْن ُمَحمَّ

 ِغيًرا فَإَِذا َكبَُر َواْحتَاَز َمالَهُ فَهَُو أََحقُّ بِِه.)ضعيف()اسرائيل ضعيف(صَ 

َعْن َرُجٍل ْ: أَنَّ َرُجًًل َخاَصَم أَبَاهُ إلَى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب فِي َماٍل أََخَذهُ لَهُ أَبُوهُ فَقَاَل ■ 

هُ، وَ  ا َما َكاَن فِي يَِدِه فَإِنَّهُ يَُردُّ ا َما اْستَْهلََك فَلَْيَس َعلَْيِه َشْيٌء.)ضعيف(ُعَمُر: أَمَّ  أَمَّ

ْهُن إَذا اُْستُِحقَّ ُكلُّهُ أَْو بَْعُضهُ[م  1111]َمْسأَلَةٌ الرَّ

ِة  تَهَا بِِصحَّ ْفقَةُ ُكلُّهَا، ِِلَنَّهَُما تََعاقََدا ِصحَّ ْهُن، أَْو بَْعُضهُ: بَطَلَْت الصَّ َوإَِذا اُْستُِحقَّ الرَّ

ْهِن،  ةَ لَهُ، الرَّ ْهُن َّل ِصحَّ ْهِن، َوَذلَِك الرَّ ِة الرَّ َولَْم يَتََعاقََدا قَطُّ تِْلَك اْلُمَدايَنَةَ إّلَّ َعلَى ِصحَّ

 تِْلَك اْلُمَدايَنَةُ لَْم تَِصحَّ قَطُّ.

 1111]َمْسأَلَةٌ َرْهن َجَماَعة ِعْنَد َواِحٍد[م

َواِحٍد، أَْو َرهََن َواِحٌد ِعْنَد َجَماَعٍة، فَأَيُّ اْلَجَماَعِة  َوإَِذا َرهََن َجَماَعةٌ َرْهنًا هَُو لَهُْم ِعْندَ 
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ْهِن َعْن اِّلْرتِهَاِن، َوبَقَِي نَِصيُب ُشَرَكائِِه َرْهنًا  قََضى َما َعلَْيِه َخَرَج َحقُّهُ ِمْن َذلَِك الرَّ

 بَِحَسبِِه.

وَن بَْعٍض فَقَْد َسقَطَ َحقُّ اْلَمْقِضيِّ فِي َوَكَذلَِك إْن قََضى اْلَواِحُد بَْعَض اْلَجَماَعِة َحقَّهُ دُ 

اِهِن، َوبَقِيَْت ِحَصُص ُشَرَكائِِه َرْهنًا  ْهِن إلَى الرَّ تُهُ ِمْن الرَّ اِّلْرتِهَاِن، َوَرَجَعْت ِحصَّ

ِ تََعالَى: }َوّل تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إِّل َعلَْيهَا َوّل تَِزُر َواِزرَ  ةٌ ِوْزَر بَِحَسبِهَا، لِقَْوِل َّللاَّ

 أُْخَرى{..

ْهِن[م  1111]َمْسأَلَةٌ ََل َحقَّ لِْلُمْرتَِهِن فِي َشْيٍء ِمْن َرقَبَِة الرَّ

ْهِن، فَإِْن َكانَْت أََمةٌ فََوِطئَهَا فَهَُو َزاٍن َوَعلَْيِه  َوَّل َحقَّ لِْلُمْرتَِهِن فِي َشْيٍء ِمْن َرقَبَِة الرَّ

، َوَذلَِك اْلَولَُد َرقِيقٌ  اِهِن لِقَْوِل النَّبِيِّ  اْلَحدُّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لِلرَّ اْلَولَُد لِْلفَِراِش : »-َصلَّى َّللاَّ

فَاِْلََمةُ بًَِل ِخًَلٍف لَْيَسْت فَِراًشا لِْلُمْرتَِهِن، َوَّل ِمْلَك يَِميٍن لَهُ، فَهَُو « َولِْلَعاِهِر اْلَحَجرُ 

 ُمْعتٍَد َعاِهٌر "

 1111نَانِيِر َوالدََّراِهِم[م]َمْسأَلَةٌ َرْهُن الدَّ 

 طُبَِعْت أَْو لَْم تُْطبَْع. -َوَرْهُن الدَّنَانِيِر َوالدََّراِهِم َجائٌِز 

َوهََذا قَْوٌل َّل نَْعلَُمهُ ِِلََحٍد قَْبلَهُ، َولَئِْن َكاَن يَُخاُف  -قَاَل َمالٌِك: َّل يَُجوُز إّلَّ أَْن تُْطبََع 

لَِك لََمُخوٍف َعلَى ُكلِّ َما يُْرهَُن، َوَّل فَْرَق َوَّل ِسيََّما َمَع قَْولِِه: إنَّ اْنتِفَاٌع بِهَا فَإِنَّ ذَ 

نَانِيَر َوالدََّراِهَم َّل تَتََعيَُّن، َوإِنَّ اْمَرأً لَْو َغَصَب ِدْرهًَما أَْو ِدينَاًرا لَْم يُْقَض َعلَْيِه  الدَّ

ِهَما بَِعْينِِهَما، َوإِْن َكانَا َحاضِ   َرْيِن فِي يَِدِه، َوإِنََّما َعلَْيِه ِمْثلُهَُما.بَِردِّ

 )كتاب الحوالة(
 1111]َمْسأَلَةٌ اْلَحَوالَةُ َعلَى َملِيٍء[م

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن َرُسوِل َّللاَّ َمْطُل اْلَغنِيِّ ظُْلٌم »أَنَّهُ قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 « .أََحُدُكْم َعلَى َملِيٍء فَْليَْتبَعْ َوإَِذا اُتُّبَِع 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوَصحَّ َعْن النَّبِيِّ  ُ تََعالَى فِي " ِكتَاِب  -َصلَّى َّللاَّ َما َسنَْذُكُرهُ إْن َشاَء َّللاَّ

فََوَجَب ِمْن هََذْيِن « . هُ إَذا اْبتَْعَت بَْيًعا فًََل تَبِْعهُ َحتَّى تَْقبِضَ »اْلبُيُوِع " بِإِْسنَاِدِه أَنَّهُ قَاَل: 

ْيِن: أَنَّ ُكلَّ َمْن لَهُ ِعْنَد آَخر َحقٌّ ِمْن َغْيِر اْلبَْيِع لَِكْن ِمْن َضَماِن َغْصٍب أَْو تََعدٍّ  النَّصَّ

أَْو  بَِوْجِه َما، أَْو ِمْن َسلٍَم َسلََّم فِيِه، أَْو ِمْن قَْرٍض، أَْو ِمْن ُصْلٍح، أَْو إَجاَرٍة، أَْو َصَداٍق،

ِمْن ِكتَابٍَة، أَْو ِمْن َضَماٍن، فَأََحالَهُ بِِه َعلَى َمْن لَهُ ِعْنَدهُ َحقٌّ ِمْن َغْيِر اْلبَْيِع، لَِكْن بِأََحِد 

 هَِذِه اْلُوُجوِه اْلَمْذُكوَرِة.

اَن اْلُمَحاُل َعلَْيِه َوَّل نُبَالِي ِمْن َوْجٍه َواِحٍد َكاَن اْلَحقَّاِن، أَْو ِمْن َوْجهَْيِن ُمْختَلِفَْيِن، َوكَ 

يُوفِيه َحقَّهُ ِمْن َوْقتِِه َوَّل يَْمطُلُهُ: فَفَْرٌض َعلَى الَِّذي أُِحيَل أَْن يَْستَِحيَل َعلَْيِه، َويُْجبََر َعلَى 

ا َكاَن َعلَْيِه.  َذلَِك، َويَْبَرأَ اْلُمِحيُل ِممَّ

اْنتََصَف، أَْو لَْم يَْنتَِصْف  -بَِشْيِء ِمْن َذلَِك اْلَحقِّ َوَّل ُرُجوَع لِلَِّذي أُِحيَل َعلَى الَِّذي أََحالَهُ 

-  ِ َحالَِة َعلَْيِه أَْم لَْم يُْعَسْر، ِِلَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -أَْعَسَر اْلُمَحاُل َعلَْيِه إْثَر اْْلِ َصلَّى َّللاَّ
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هُ َوأََحالَهُ َعلَى أََمَرهُ بِاتِّبَاِع اْلُمَحاِل َعلَْيِه، َوَّل يَجُ  -َوَسلََّم  وُز لَهُ اتِّبَاُع َغْيِرِه، فَإِْن َغرَّ

: فَهَُو َعَمٌل فَاِسٌد، َوَحقُّهُ بَاٍق -َواْلُمِحيُل يَْدِري أَنَّهُ َغْيُر َملِيٍء أَْو َّل يَْدِري  -َغْيِر َملِيٍء 

 تَُجوُز اْلَحَوالَةُ إّلَّ َعلَى َملِيٍء َعلَى اْلُمِحيِل َكَما َكاَن، ِِلَنَّهُ لَْم يُِحْلهُ َعلَى َملِيٍء، َوَّل 

 بِنَصِّ اْلَخبَِر.. فَإِْن َكاَن أََحُد اْلَحقَّْيِن ِمْن بَْيٍع َواْْلَخُر ِمْن َغْيِر بَْيٍع، نُِظَر: فَإِْن َكاَن اْلَحقُّ 

ِمْن بَْيٍع أَْو َغْيِر بَْيٍع:  َعلَى اْلُمِحيِل ِمْن َغْيِر بَْيٍع، َوَكاَن َحقُّ اْلُمِحيِل َعلَى اْلُمَحاِل َعلَْيهِ 

 َجاَزْت اْلَحَوالَةُ.

لُهُ َعلَى قَْبِض َحقِّهِ   فَإِْن َكاَن اْلَحقُّ َعلَى اْلُمِحيِل ِمْن بَْيٍع لَْم يَُجْز إّلَّ بَِوْجِه التَّْوِكيِل فَيَُوكِّ

اَر قَابًِضا َذلَِك اْلَحقَّ لِنَْفِسِه، َوبَِرَئ قَْبلَهُ، فَإِْن قَبََضهُ لِْلُمَوكَِّل لَهُ، فَِحيَن َمِصيِرِه بِيَِدِه صَ 

 اْلُمِحيُل.

 -َوإِْن لَْم يَْقِدْر َعلَى قَْبِضِه لَِمانِِع َما، أَيُّ َمانٍِع َكاَن؟ َرَجَع اْلُمِحيُل بَِحقِِّه، لِنَْهِي النَّبِيِّ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   بَِضهُ.َعْن بَْيِع َما اْبتَْعت َحتَّى تَقْ  -َصلَّى َّللاَّ

ِل إَذا قَبََض اْلَوِكيُل اْلَحقَّ فَِْلَنَّهُ َمأُْموٌر بِأَْن يَْقِضيَهُ لِنَْفِسِه إذَ  ِة اْلُمَوكِّ ا بََراَءةُ ِذمَّ ا َوأَمَّ

ٍل، َصاَر بِيَِدِه، فَإِْن فََعَل فَقَْد اْستَْوفَى َحقَّهُ، َوإِْن لَْم يَْفَعْل فَقَْد اْعتََدى إْذ َضيََّع َماَل ُمَوكِّ 

تِهِ   .فَلَِزَمهُ َضَمانُهُ بِالتَّْضيِيِع، ]فََصاَر َضَمانُهُ بِالتَّْضيِيِع[ فََصاَر ِمْثلُهُ َعلَْيِه لُِمَوكَّلِِه فِي ِذمَّ

 -أقوال الفقهاء:

قول المؤلف هو قول :أبي حنيفة ومالك إّل أنهما قاّل : َّل يُْجبَُر اْلُمَحاُل َعلَى قَبُوِل ■

 اْلَحَوالَِة.

  يَْرِجُع اْلُمِحيُل فِي ُكلِّ َذلَِك.)الشافعي(َّل ■ 

إْن َجَحَد اْلُمَحاُل َعلَْيِه اْلَحَوالَةَ َولَْم تَقُْم َعلَْيِه بَيِّنَةٌ َوَحلََف: َرَجَع الَِّذي أُِحيَل َعلَى ■ 

ة َوقَاَل أَبُو يُوُسَف، اْلُمِحيِل بَِحقِِّه، َوَكَذلَِك إْن َماَت اْلُمَحاُل َعلَْيِه َوَّل َماَل لَهُ.)أبو حنيف

ٌد: َوَكَذلَِك إَذا أَْفلََس  ْجِن أَْيًضا( -َوُمَحمَّ  اْلقَاِضي اْلُمَحاَل َعلَْيِه َوأَْطلَقَهُ ِمْن السِّ

 ■ ، إْن لَْم يُْنِصْفهُ المحال عليه َرَجَع َعلَى اْلُمِحيِل.) قَْوُل ُشَرْيٍح، َواْلَحَسِن، َوالنََّخِعيِّ

)  َوالشَّْعبِيِّ

 َّل يَْرِجُع َعلَى اْلُمِحيِل إّلَّ أَْن يَُموَت اْلُمَحاُل َعلَْيِه قَْبل أَْن يَْنتَِصَف.)الحكم بن عتيبة(■ 

 -اآلثار:

ا.■   َعْن ُعْثَماَن أَْو قَاَل فِي اْلَحَواَّلت: لَْيَس َعلَى َماِل ُمْسلٍِم تًَوً

ي أُِحيَل: َّل يَْرِجُع َصاِحبُهُ إّلَّ أَْن يُْفلَِس، أَْو َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب أَنَّهُ قَاَل فِي الَّذِ ■ 

 يَُموَت.

َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب: أَنَّهُ َكاَن ِِلَبِيِه اْلُمَسيِِّب َدْيٌن َعلَى إْنَساٍن أَْلفَا ِدْرهٍَم، َولَِرُجِل ■ 

ُجُل لِْلُمَسيِِّب: أَنَا أُِحيلُك َعلَى آَخر َعلَى َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب أَْلفَا ِدْرهٍَم، فَقَاَل  َذلَِك الرَّ

َعلِيٍّ َوأَِحْلنِي أَْنَت َعلَى فًَُلٍن، فَفََعًَل فَاْنتََصَف اْلُمَسيُِّب ِمْن َعلِيٍّ َوتَلَِف َماُل الَِّذي أََحالَهُ 

ُ. اْلُمَسيُِّب َعلَْيِه فَأَْخبََر اْلُمَسيُِّب بَِذلَِك َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالِبٍ  : أَْبَعَدهُ َّللاَّ  فَقَاَل لَهُ َعلِيٌّ

، َوهَِذِه ُمَوافِقَةٌ  َوايَِة َعْن ُعْثَماَن، َواَلَِّذي َذَكْرنَا َعْن َعلِيٍّ قال المؤلف: فَهََذا ِخًَلُف الرِّ

بِاْلبَاِطِل: َوإِنََّما يَُجوُز لِقَْولِنَا.. َولَْسنَا نََرى إَحالَةَ َمْن َّل َحقَّ لِْلُمَحاِل ِعْنَدهُ، ِِلَنَّهُ أَْكُل َماٍل 
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، َواْلُمَسيِِّب  ُ َعْنهَُما  -ِعْنَدنَا ِمْثُل فِْعِل َعلِيٌّ َماِن، فَإِنَّهُ إَذا َضِمَن ُكلُّ  -َرِضَي َّللاَّ َعلَى الضَّ

لَ  اْلَحقُّ الَِّذي  َواِحٍد ِمْن اْلَغِريَمْيِن َما َعلَى اْْلَخِر ِمْن َغْيِر َشْرٍط َجاَز َذلَِك، َولَِزَم، َوتََحوَّ

 َعلَى ُكلِّ َواِحٍد ِمْنهَُما َعلَى اْْلَخِر.

 1111]َمْسأَلَةٌ َحقُّ اْلُمِحيِل إَذا ثَبََت َعلَى اْلُمَحاِل َعلَْيِه[م

فَِهَي  َوإَِذا ثَبََت َحقُّ اْلُمِحيِل َعلَى اْلُمَحاِل َعلَْيِه بِإِْقَراِرِه أَْو بِبَيِّنَِة َعْدٍل، َوإِْن َكاَن َجاِحًدا

 َحَوالَةٌ َصِحيَحةٌ.

َوهَِذِه َدْعَوى بًَِل بُْرهَاٍن َواْحتَجَّ لَهُ َمْن  -َوقَاَل َمالٌِك: َّل تَُجوُز إّلَّ بِإِْقَراِرِه بِاْلَحقِّ فَقَْط 

؟ قُْلنَا: َوقَْد يَْرِجُع َعْن إْقَرا ، َويُقِيُم قَلََّدهُ بِأَنَّهُ قَْد تُْجَرُح اْلبَيِّنَةُ فَيَْبطُُل اْلَحقُّ ِرِه بَِذلَِك اْلَحقِّ

.. اهُ، فَيَْبطُُل اْلَحقُّ  بَيِّنَةً بِأَنَّهُ قَْد َكاَن أَدَّ

ِل[م ْيِن اْلُمَؤجَّ ِل َعلَى الدَّ ْيِن اْلُمَؤجَّ  1111]َمْسأَلَةٌ اْلَحَوالَةُ بِالدَّ

ِل َعلَى الدَّْيِن اْلُمَؤجَّ  ْيِن اْلُمَؤجَّ ِل إلَى ِمْثِل أََجلِِه َّل إلَى أَْبَعِد، َوَّل إلَى َوتَُجوُز اْلَحَوالَةُ بِالدَّ

 أَْقَربَ 

ِل َعلَى  ٍل؛ َوَّل بُِمَؤجَّ َوتَُجوُز اْلَحَوالَةُ بِاْلَحاِل َعلَى اْلَحاِل، َوَّل تَُجوُز بَِحاِل َعلَى ُمَؤجَّ

ٍل إلَى َغْيِر أََجلِِه، ِِلَنَّ فِي ُكلِّ  ِل َعلَى ُمَؤجَّ َذلَِك إيَجاُب تَأِْجيِل َحاٍل أَْو  َحاٍل، َوَّل بُِمَؤجَّ

ٍل.  إيَجاِب ُحلُوِل. ُمَؤجَّ

 َوَّل يَُجوُز َذلَِك إْذ لَْم يُوِجْبهُ نَصٌّ َوَّل إْجَماٌع.

ِل إلَى أََجلِِه فَلَْم يَْمنَْع ِمْنهُ نَصٌّ َوَّل إْجَماٌع، فَهَُو َداِخٌل فِي أَْمِرِه  ُل بِاْلُمَؤجَّ ا اْلُمَؤجَّ  -َوأَمَّ

 « .َمْن اُتُّبَِع َعلَى َملِيٍء أَْن يَْتبََعهُ : »-َعلَْيِه السًََّلُم 

 ]ِكتَاُب اْلَكفَالَِة[ 
 1111]َمْسأَلَةٌ تَْعِريف اْلَكفَالَة[م

َعاَمةُ، َوِهَي اْلقَبَالَةُ، َوِهَي اْلَحَمالَةُ. َماُن، َوِهَي الزَّ  اْلَكفَالَةُ ِهَي الضَّ

َحاًّلً أَْو  -َحقُّ َماٍل ِمْن بَْيٍع، أَْو ِمْن َغْيِر بَْيٍع ِمْن أَيِّ َوْجٍه َكاَن  فََمْن َكاَن لَهُ َعلَى آَخرَ 

َسَواٌء َكاَن الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ َحيًًا أَْو َميِّتًا فََضِمَن لَهُ َذلَِك اْلَحقَّ إْنَساٌن َّل َشْيَء  -إلَى أََجٍل 

: فَقَْد َسقَطَ َذلَِك اْلَحقُّ َعْن َعلَْيِه لِْلَمْضُموِن َعْنهُ بِِطيِب نَفْ  ِسِه َوِطيِب نَْفِس الَِّذي لَهُ اْلَحقُّ

اِمِن َولَِزَمهُ بُِكلِّ َحاٍل  َوَّل يَُجوُز لِْلَمْضُموِن لَهُ أَْن  -الَِّذي َكاَن َعلَْيِه َواْنتَقََل إلَى الضَّ

اْنتََصَف أَْو لَْم  -بًَدا بَِشْيٍء ِمْن َذلَِك اْلَحقِّ يَْرِجَع َعلَى اْلَمْضُموِن َعْنهُ، َوَّل َعلَى َوَرثَتِِه أَ 

اِمُن َعلَى اْلَمْضُموِن َعْنهُ، َوَّل َعلَى  -َوَّل بَِحاٍل ِمْن اِْلَْحَواِل  -يَْنتَِصْف  َوَّل يَْرِجُع الضَّ

ا َضِمَن َعْنهُ أَْصًًل  أَْن يَْضَمنَهُ َعْنهُ أَْو لَْم َسَواٌء َرِغَب إلَْيِه فِي  -َوَرثَتِِه أَبًَدا بَِشْيٍء ِممَّ

: اْضَمْن َعنِّي  -يَْرَغْب إلَْيِه فِي َذلَِك  إّلَّ فِي َوْجٍه َواِحٍد، َوهَُو: أَْن يَقُوَل الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ

: فَهَاهُنَا يَْرِجُع َعلَْيِه بِمَ  ا أَدَّى َعْنهُ ِِلَنَّهُ َما لِهََذا َعلَيَّ فَإَِذا أَدَّْيت َعنِّي فَهَُو َدْيٌن لَك َعلَيَّ

ا قَْولُنَا: إنَّهُ إْن لَْم يَْرَض اْلَمْضُموُن لَهُ  اْستَْقَرَضهُ َما أَدَّى َعْنهُ: فَهَُو قَْرٌض َصِحيٌح.. َوأَمَّ

َماِن لَْم يَْلَزْمهُ إّلَّ بِأَْن يَُوفِّيَهُ أَْيًضا ِمْن َحقِِّه فَلَْيَس لَهُ ِحينَئٍِذ إّلَّ أَْخُذهُ  ِمْنهُ أَْو تَْرُكهُ  بِالضَّ
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، َولَْم يَأِْت نَصٌّ  ُجْملَةً، َوَّل طَلََب لَهُ َعلَى اْلَمْضُموِن َعْنهُ بَْعَدهَا، فَِْلَنَّهُ َصاِحُب اْلَحقِّ

َماُن ِحينَئٍِذ َمْطٌل لَهُ، َوقَْد قَاَل  : -َعلَْيِه السًََّلُم  -بِلُُزوِم تَْرِك طَلَِب َغِريِمِه، بَْل الضَّ

أَْن يُْعطَى ُكلُّ ِذي َحقٍّ َحقَّهُ، فَإِْن أُْنِصَف فَقَْد  -َعلَْيِه السًََّلُم  -َوأََمَر « اْلَغنِيِّ ظُْلمٌ  َمْطلُ »

 أُْعِطَي َحقُّهُ، َوَمْن أُْعِطَي َحقَّهُ فًََل َحقَّ لَهُ ِسَواهُ..

 -أقوال الفقهاء:

َماُن إّلَّ بَِمْحَضِر الَِّذي لَهُ ا■  ، إّلَّ فِي َمْوِضٍع َواِحٍد، َوهَُو اْلَمِريُض َّل يَُجوُز الضَّ ْلَحقُّ

يَقُوُل لَِوَرثَتِِه: أَيُُّكْم يَْضَمُن َعنِّي َدْيَن فًَُلٍن َعلَيَّ فَيَْضَمنُهُ أََحُدهُم وّل يجوز الضمان عن 

 الميْت.)أبو حنيفة(

ُد ْبنُ ■ اْلَحَسِن،  يجوز ضمان حق في ذمة ميت.) َمالٌِك، َوأَبُو يُوُسَف، َوُمَحمَّ

، َوأَبُو ُسلَْيَماَن(  َوالشَّافِِعيُّ

اِمُن، َوإِْن َشاَء اْلَمْضُموُن.) أَبُو َحنِيفَةَ، ■  لِْلَمْضُموِن لَهُ أَْن يَْطالب بَِحقِِّه إْن َشاَء الضَّ

، َوأَبُو ُعبَْيٍد، َوإِْسَحاُق؛ َوأَْحَمُد، َوالشَّ  ، َواِْلَْوَزاِعيُّ ، َوَمالٌِك فِي َوُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ افِِعيُّ

ِل قَْولَْيِه(  أَوَّ

اِمَن، َوإِنََّما لَهُ ■  إَذا َكاَن اْلَمْضُموُن َعْنهُ َملِيًًا بِاْلَحقِّ فَلَْيَس لِطَالِِب اْلَحقِّ أَْن يَْطلَُب الضَّ

اِمِن ِحينَئٍِذ، َوإِّلَّ  طَلَُب اْلَمْضُموِن َعْنهُ فَقَْط، إّلَّ أَْن يَْنقَُص ِمْن َحقِِّه َشْيٌء فَيُْؤَخُذ ِمنْ  الضَّ

أَْن يَُكوَن اْلَمْضُموُن َعْنهُ َغائِبًا، أَْو يَُكوَن َعلَْيِه ُديُوٌن لِلنَّاِس فَيََخاُف اْلَمْضُموُن لَهُ 

اِمَن.)مالك في آخر قوليه( ةَ اْلُغَرَماِء فَلَهُ فِي هََذْيِن اْلَوْجهَْيِن أَْن يَْطلَُب الضَّ  ُمَحاصَّ

لف بأن اْلَحقَّ قَْد َسقَطَ ُجْملَةً َعْن اْلَمْضُموِن َعْنهُ، َوَّل َسبِيَل لِْلَمْضُموِن لَهُ قول المؤ■

اِمِن أَْنَصفَهُ أَْو لَْم يُْنِصْفهُ هو قول: اْبُن أَبِي لَْيلَى، َواْبُن  إلَْيِه أَبًَدا، َوإِنََّما َحقُّهُ ِعْنَد الضَّ

 لَْيَماَن، وأهل الظاهر(ُشْبُرَمةَ، َوأَبُو ثَْوٍر، َوأَبُو سُ 

قول المؤلف بعدم رجوع الضامن على المضمون عنه بما أداه هو قول: اْبُن أَبِي ■

 لَْيلَى، َواْبُن ُشْبُرَمةَ، َوأَبي ثَْوٍر، َوأَبي ُسلَْيَماَن.

اِمُن َعلَى اْلَمْضُموِن َعْنهُ بَِما أَدَّى َعْنهُ َسَواٌء بِأَْمِرِه َضِمنَ ■  َعْنهُ أَْو بَِغْيِر  يَْرِجُع الضَّ

 أَْمِرِه.)مالك(

إْن َضِمَن َعْنهُ بِأَْمِرِه َرَجَع َعلَْيِه، َوإِْن َضِمَن َعْنهُ بَِغْيِر أَْمِرِه لَْم يَْرِجْع َعلَْيِه.) َحنِيفَةَ، ■ 

) ، َوالشَّافِِعيُّ  َواْلَحَسُن ْبُن َحيٍّ

 -األحاديث واآلثار:

ِ عن أَبَي ُشَرْيٍح اْلَكْعبِيَّ يَقُ ■ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -وُل قَاَل َرُسوُل َّللاَّ إنَُّكْم يَا : »-َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(« َمْعَشَر ُخَزاَعةَ قَتَْلتُْم هََذا اْلقَتِيَل ِمْن هَُذْيٍل َوإِنِّي َعاقِلُهُ 

قال المؤلف في استدّلله بجواز عقد الكفالة دون موافقة المضمون عنه: فََضِمَن النَّبِيُّ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم صَ  - يَةَ بَِغْيِر َرْغبَتِِهْم فِي َذلَِك. -لَّى َّللاَّ  َعْنهُْم الدِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُكنَّا ُجلُوًسا ِعْنَد النَّبِيِّ »َعْن َسلََمةُ ْبُن اِْلَْكَوِع قَاَل: ■  إْذ أُتَِي  -َصلَّى َّللاَّ

اَل: هَْل تََرَك َشْيئًا؟ قَالُوا: َّل، قَاَل: فَهَْل َعلَْيِه َدْيٌن؟ قَالُوا: بِِجنَاَزٍة، فَقَالُوا: َصلِّ َعلَْيهَا؟ فَقَ 

 ِ نََعْم، ثًََلثَةٌ َدنَانِيَر، قَاَل: َصلُّوا َعلَى َصاِحبُِكْم، فَقَاَل أَبُو قَتَاَدةَ: َصلِّ َعلَْيِه يَا َرُسوَل َّللاَّ
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 صحيح(«)َوَعلَيَّ َدْينُهُ؟ فََصلَّى َعلَْيهِ 

مؤلف: فَفِي هََذا اْلَخبَِر َجَواُز َضَماِن َدْيِن اْلَميِِّت الَِّذي لَْم يَْتُرْك َوفَاًء بَِدْينِِه، قال ال

َماِن ُجْملَةً، ِِلَنَّهُ لَْو لَْم يَْسقُْط َعْن  بِِخًَلِف َرْأِي أَبِي َحنِيفَةَ، َوفِيِه: أَنَّ الدَّْيَن يَْسقُطُ بِالضَّ

ِة أَبِي قَتَاَدةَ لََما َكانَْت اْلَحاُل إّلَّ َواِحَدةً.. َوفِيِه أَْيًضا: َجَواُز اْلَميِِّت َويَْنتَقِْل إلَ  ى ِذمَّ

.. َماِن بَِغْيِر َمْحَضِر الطَّالِِب الَِّذي لَهُ اْلَحقُّ  الضَّ

 ■ : ِ »َعْن قَبِيَصةَ ْبِن اْلُمَخاِرِق اْلِهًَللِيِّ ُ َعلَْيِه وَ  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ قَاَل لَهُ:  -َسلََّم َصلَّى َّللاَّ

َل َحَمالَةً فََحلَّْت لَهُ اْلَمْسأَلَةُ  َحتَّى  يَا قَبِيَصةُ إنَّ اْلَمْسأَلَةَ َّل تَِحلُّ إّلَّ ِِلََحِد ثًََلثٍَة َرُجٍل تََحمَّ

ِل اْلَحَمالَ  -َعلَْيِه السًََّلُم  -قال المؤلف: فََعمَّ « يُِصيبَهَا ثُمَّ يُْمِسكُ  ِة ُعُموًما بُِكلِّ إبَاَحةَ تََحمُّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.  َحاٍل، َوبِاّلَِلَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َكاَن النَّبِيُّ »َعْن َجابٍِر قَاَل: ■  َّل يَُصلِّي َعلَى َرُجٍل َماَت  -َصلَّى َّللاَّ

ينَاَراِن، فَقَاَل أَبُو قَتَاَدةَ َوَعلَْيِه َدْيٌن، فَأُتَِي بَِميِِّت، فَقَاَل: َعلَْيِه َدْيٌن؟ قَالُوا: نََعْم، دِ 

ِ، فََصلَّى َعلَْيِه النَّبِيُّ  : هَُما َعلَيَّ يَا َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اِْلَْنَصاِريُّ ا  -َصلَّى َّللاَّ فَلَمَّ

ُ َعلَى َرُسولِِه قَاَل: أَنَا أَْولَى بُِكلِّ ُمْؤِمٍن ِمْن نَْفِسِه، فََمْن تَ  « َرَك َدْينًا فََعلَيَّ قََضاُؤهُ فَتََح َّللاَّ

 َوَذَكَر اْلَخبَر.)صحيح(

ِ »َعْن َجابٍِر قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َماَت َرُجٌل فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ أََعلَْيِه َدْيٌن؟  -َصلَّى َّللاَّ

لَهَُما أَبُو قَتَاَدةَ، : َصلُّوا َعلَى صَ -َعلَْيِه السًََّلُم  -قُْلنَا: نََعْم، ِدينَاَراِن، فَقَاَل  اِحبُِكْم، فَتََحمَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاَّ َحقُّ اْلَغِريِم َعلَْيَك، َوبَِريَء ِمْنهَُما اْلَميُِّت؟  -َصلَّى َّللاَّ

ا َكاَن ِمْن اْلَغِد قَالَ  ِ فََصلَّى َعلَْيِه، فَلَمَّ ِِلَبِي قَتَاَدةَ:  -َعلَْيِه السًََّلُم  - قَاَل: نََعْم يَا َرُسوَل َّللاَّ

ِ إنََّما َدفَنَّاهُ أَْمِس، ثُمَّ أَتَاهُ بَْعُد فَقَاَل لَهُ: َما فََعلَ  ينَاَراِن؟ قَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ  َما فََعَل الدِّ

ْدَت عَ  ِ، قَاَل: اْْلَن بَرَّ ينَاَراِن؟ قَاَل: قََضْيتُهَُما يَا َرُسوَل َّللاَّ  )صحيح(« لَْيِه ِجْلَدهُ الدِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قال المؤلف: فَإِْن قِيَل: فََما َمْعنَى قَْوِل النَّبِيِّ  إْذ قََضاهَُما:  -َصلَّى َّللاَّ

ْدَت َعلَْيِه ِجْلَدهُ »  ؟ .« اْْلَن بَرَّ

َّل فِي ُرُجوِعِه َعلَْيِه ِِلَنَّ نَصَّ قُْلنَا: هََذا َّل ُمتََعلَِّق فِيِه فِي بَقَاِء الدَّْيِن َعلَى اْلَميِِّت، وَ 

ِعيمِ »اْلَخبَِر قَْد َوَرَد فِيِه بَِعْينِِه:  « أَنَّ اْلَميَِّت قَْد بَِريَء ِمْن الدَّْيِن َوأَنَّ َحقَّ اْلَغِريِم َعلَى الزَّ

ا قَْولُهُ  يَاَدِة فِي هََذا. َوأَمَّ ْدَت َعلَْيِه ِجْلَدهُ اْْل : »-َعلَْيِه السًََّلُم  -فًََل َمْعنَى لِلزِّ فَقَْد « َن بَرَّ

َما أََراَد، َوقَْولُهُ اْلَحقُّ َّل نَُشكُّ فِيِه، لَِكْن نَقُوُل: إنَّهُ قَْد يَُكوُن  -َعلَْيِه السًََّلُم  -أََصاَب 

فِي َحرٍّ َكَما تَقُوُل:  تَْبِريٌد َزائٌِد َدَخَل َعلَْيِه ِحيَن اْلقََضاِء َعْنهُ، َوإِْن َكاَن لَْم يَُكْن قَْبَل َذلِكَ 

نِي فِْعلُك، َوإِْن لَْم تَُكْن قَْبَل َذلَِك فِي هَمٍّ َوَّل ُحْزٍن، َوَكَما لَْو تََصدََّق َعْن اْلَميِِّت  لَقَْد َسرَّ

ي َكْرٍب َوَّل بَِصَدقٍَة لََكاَن قَْد َدَخَل َعلَْيِه بِهَا َرْوٌح َزائٌِد َوَّل بُدَّ، َوإِْن لَْم يَُكْن قَْبَل َذلَِك فِ 

.  َغمٍّ

ُ تََعالَى لَهُ َذلَِك  َويُْمِكُن أَْن يَُكوَن قَْد َكاَن َمطََل َوهَُو َغنِيٌّ فََحَصَل لَهُ الظُّْلُم ثُمَّ َغفََر َّللاَّ

ُ أَْعلَُم، إّلَّ أَنَّهُ َّل ُمتََعلَِّق لَهُْم بِهََذا أَْصًًل، َوإِنََّما هُ  َو ُحْكٌم ِمْن أَْحَكاِم الظُّْلَم بِاْلقََضاِء َوَّللَاَّ

 اْْلِخَرِة..

ُ ِرهَانََك َكَما فََكْكَت »قَاَل لَِعلِيٍّ إْذ َضِمَن َدْيَن اْلَميِِّت:  -َعلَْيِه السًََّلُم  -أَنَّهُ ■  فَكَّ َّللاَّ
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 ضعيف(«)ِرهَاَن أَِخيكَ 

ِ َّل أُفَاِرقَُك َحتَّى أَنَّ َرُجًًل لَِزَم َغِريًما لَهُ بَِعْشَرِة َدنَا»َعْن اْبِن َعبَّاٍس ■  نِيَر فَقَاَل: َوَّللَاَّ

 ِ َل بِهَا َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -تَْقِضيَنِي أَْو تَأْتِيَنِي بَِحِميٍل؟ فَتََحمَّ فَأَتَاهُ بِقَْدِر  -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َما َوَعَدهُ، فَقَاَل لَهُ النَّبِيُّ  أَْيَن أََصْبَت هََذا الذَّهََب؟ قَاَل: ِمْن  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه  -َمْعِدٍن، قَاَل: َّل َحاَجةَ لَنَا فِيهَا لَْيَس فِيهَا َخْيٌر فَقََضاهَا َعْنهُ َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

فَ  -َوهَُو َضِعيٌف  -ضعيف() ِمْن ِرَوايَِة َعْمِرو ْبِن أَبِي َعْمٍرو «)-َوَسلََّم  هُ اْبُن َضعَّ

 َمِعيٍن َوَغْيُرهُ(

َمان َسَواٌء[م ُجل َواْلَكافِر َواْلُمْؤِمن فِي الضَّ  1111َمْسأَلَةٌ اْلَعْبد َواْلُحر  َواْلَمْرأَة َوالرَّ

ُجِل، َواْلَكافِِر، َواْلُمْؤِمِن: َسَواٌء، لُِعُموِم النَّصِّ الَّ  ، َواْلَمْرأَِة، َوالرَّ ِذي َوُحْكُم اْلَعْبِد، َواْلُحرِّ

ا َذَكْرنَاهُ  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -أَْوَرْدنَاهُ فِي َذلَِك، َولَْم يَأِْت نَصٌّ بِاْلفَْرِق بَْيَن َشْيٍء ِممَّ  َوبِاّلَِلَّ

 1111]َمْسأَلَةٌ َضَماُن َما ََل يَْدِري ِمْقَداُرهُ[م

يَقُوَل لَهُ: أَنَا أَْضَمُن َعْنك َما لِفًَُلٍن َعلَْيك، َوَّل يَُجوُز َضَماُن َما َّل يَْدِري ِمْقَداُرهُ ِمْثَل أَْن 

ِ تََعالَى: }ّل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إِّل أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َعْن تََراٍض  لِقَْوِل َّللاَّ

 [ .٢٢ِمْنُكْم{ ]النساء: 

ْخبَاِرِه  َوالتََّراِضي، «  يَِحلُّ َماُل ُمْسلٍِم إّلَّ بِِطيِب نَْفٍس ِمْنهُ َّل »: أَنَّهُ -َعلَْيِه السًََّلُم  -َوِْلِ

 هََذا أَْمٌر يُْعلَُم بِاْلِحسِّ َواْلُمَشاهََدِة. -َوِطيُب النَّْفِس َّل يَُكوُن إّلَّ َعلَى َمْعلُوِم اْلقَْدِر 

 1111]َمْسأَلَةٌ َضَماُن َماٍل لَْم يَِجْب بَْعُد[م

َماٍل لَْم يَِجْب بَْعُد، َكَمْن قَاَل ِْلَخَر: أَنَا أَْضَمُن لَك َما تَْستَْقِرُضهُ ِمْن  َوَّل يَُجوُز َضَمانُ 

فًَُلٍن، أَْو قَاَل لَهُ: اْقتَِرْض ِمْن فًَُلٍن ِدينَاًرا َوأَنَا أَْضَمنُهُ َعْنك، أَْو قَاَل لَهُ: أَْقِرْض فًَُلنًا 

ِ َعزَّ َوَجلَّ فَهَُو بَاِطٌل ، َوِِلَنَّ  ِدينَاًرا َوأَنَا أَْضَمنُهُ لَك.. ِِلَنَّهُ  َشْرطٌ لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ

َماَن َعْقٌد َواِجٌب، َوَّل يَُجوُز اْلَواِجُب فِي َغْيِر َواِجٍب، َوهَُو اْلتَِزاُم َما لَْم يَْلَزْم بَْعُد..  الضَّ

ًَلٍن، أَْو ِزْن َعنِّي لِفًَُلٍن َكَذا َوَكَذا، أَْو فَإِْن قَاَل لَهُ: أَْقِرْضنِي َكَذا َوَكَذا َواْدفَْعهُ إلَى فُ 

، أَْو اْبتَْع لِي أَْمَر َكَذا  فَهََذا َجائٌِز َّلِزٌم،  -أَْنفِْق، َعنِّي فِي أَْمِر َكَذا فََما أَْنفَْقت فَهَُو َعلَيَّ

 ِِلَنَّهَا َوَكالَةٌ َوكَّلَهُ بَِما أََمَرهُ بِِه.

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن.قول المؤل■ ِد ْبِن اْلَحَسِن، َوالشَّافِِعيُّ  ف هو قول: اْبِن أَبِي لَْيلَى َوُمَحمَّ

■)  يجوز كل ذلك.) أَبُو َحنِيفَةَ، َوأَبُو يُوُسَف، َوَمالٌِك َوُعْثَماُن اْلبَتِّيُّ

ِ بِأَ »قال المؤلف: َواْحتَجَّ لَهُْم بَْعُض اْلُمْمتََحنِيَن بِتَْقلِيِدِهْم ⊙ ُ  -نَّ َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

َولَّى َزْيَد ْبَن َحاِرثَةَ َجْيَش اِْلَُمَراِء، فَإِْن َماَت، فَاِْلَِميُر َجْعفَُر ْبُن أَبِي  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

ِ ْبُن َرَواَحةَ  ةُ فِي قَاَل: فََكَما تَُجوُز اْلُمَخاطَرَ « طَالٍِب، فَإِْن َماَت، فَاِْلَِميُر َعْبُد َّللاَّ

َماِن.  اْلِوَّليَاِت فَِهَي َجائَِزةٌ فِي الضَّ

 َوهََذا قِيَاٌس َواْلقِيَاُس ُكلُّهُ بَاِطٌل، ثُمَّ لَْو َصحَّ اْلقِيَاُس لََكاَن هََذا ِمْنهُ َعْيُن اْلبَاِطِل، ِِلَنَّهُ َّل 

َماِن، َوَّل نِْسبَةَ بَْيَن ا َماِن، ِِلَنَّ اْلِوَّليَةَ نِْسبَةَ بَْيَن اْلِوَّليَِة َوبَْيَن الضَّ ْلَوَكالَِة َوبَْيَن الضَّ

َماُن فَْرًضا  ا اْلَوَكالَةُ فَُحْكٌم َعلَى  -فَْرٌض َعلَى اْلُمْسلِِميَن إلَى يَْوِم اْلقِيَاَمِة، َولَْيَس الضَّ َوأَمَّ
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.  ِحيَالِِه َجاَء بِِه النَّصُّ

ْن قَاَل: أَنَا أَْضَمُن لَ  ك َما أَْقَرْضته َزْيًدا ثُمَّ َماَت فَأَْقَرَض اْلَمقُوُل لَهُ َذلَِك ثُمَّ نَْسأَلُهُْم َعمَّ

لَهُْم َزْيًدا َما أََمَرهُ بِِه؟ أَيُْلِزُمونَهُ َذلَِك بَْعَد َمْوتِِه؟ فَهََذا َعَجٌب أَْم َّل يُْلِزُمونَهُ؟ فَقَْد تََرُكوا قَوْ 

، َولَئِْن لَزِ  تِِه فِي َحيَاتِِه، فَهَُو َّلِزٌم لَهُ اْلفَاِسَد، َوَرَجُعوا إلَى اْلَحقِّ َمهُ َضَماُن َذلَِك فِي ِذمَّ

 فِي َمالِِه َوَّل بُدَّ بَْعَد َمْوتِِه ِمْن َرْأِس َمالِِه.

ْن َضِمَن ُكلَّ َما يَتََدايَُن بِِه َزْيٌد إلَى اْنقَِضاِء ُعْمِرِه؟ فَإِْن أَْلَزُموهُ َذلَِك َكاَن  َونَْسأَلُهُْم َعمَّ

 َعةً ِمْن اْلقَْوِل، َوإِْن لَْم يُْلِزُموهُ تَنَاقَُضوا..ُشنْ 

 1111]َمْسأَلَةٌ َما يُْشتََرط فِي َضَماِن اْثنَْيِن َعْن َواِحٍد[م

َوَّل يَُجوُز أَْن يُْشتََرطَ فِي َضَماِن اْثنَْيِن َعْن َواِحٍد أَْن يَأُْخَذ أَيَّهَُما َشاَء بِاْلَجِميِع، َوَّل أَْن 

اِمُن فِي نَْفِسِه َوفِي اْلَمْضُموِن َعْنهُ، َوَّل أَْن يَْشتَِرطَ أَْن يَأُْخَذ اْلَملِيَء  يَْشتَِرطَ  َذلَِك الضَّ

ِة قَْولِنَا  َصلَّى  -: قَْوُل النَّبِيِّ -ِمْنهَُما َعْن اْلُمْعِسِر، َواْلَحاِضَر َعْن اْلَغائِِب.. بُْرهَاُن ِصحَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ فَهَُو بَاِطلٌ كُ : »-َّللاَّ َوهََذا َشْرطٌ لَْم يَأِْت بِإِبَاَحتِِه « لُّ َشْرٍط لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ

 نَصٌّ فَهَُو بَاِطٌل..

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف َهَُو قَْوُل اْبِن ُشْبُرَمةَ، َوأَبِي ُسلَْيَماَن.■

ْمُرو ْبُن ِدينَاٍر َوُسلَْيَماُن ْبُن يجوز كل ذلك.) ُشَرْيٌح، َواْبُن ِسيِريَن، َوَعطَاٌء، َوعَ ■

، َوأَبِي َحنِيفَةَ، َوَمالٍِك(  ُموَسى، َوهَُو قَْوُل ُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ

 1111]َمْسأَلَةٌ َضِمَن اْثنَاِن َحق ًّا َعلَى إْنَساٍن[م

لَِما َذَكْرنَا، فَلَْو اْبتَاَع  فَإِْن َضِمَن اْثنَاِن فََصاِعًدا َحقًًا َعلَى إْنَساٍن فَهَُو بَْينَهُْم بِاْلِحَصصِ 

اْثنَاِن بَْيًعا أَْو تََدايَنَا َدْينًا َعلَى أَنَّ ُكلَّ َواِحٍد ِمْنهُْم َضاِمٌن َعْن اْْلَخِر، فَإِنَّ َما َكاَن َعلَى 

أَْصًًل لَِما َذَكْرنَا  ُكلِّ َواِحٍد ِمْنهَُما قَْد اْنتَقََل َعْنهُ َواْستَقَرَّ َعلَى اْْلَخِر َّل يَُجوُز َغْيُر هََذا

 قَْبُل.

َوِِلَنَّ ِمْن اْلبَاِطِل اْلُمَحاِل اْلُمْمتَنِِع أَْن يَُكوَن َماُل َواِحٍد َعلَى اْثنَْيِن فََصاِعًدا يَُكوُن ُكلُّهُ 

ْرهَُم ِدْرهََمْيِن َوَّل بُدَّ؛ أَْو يَ  ُكوَن َغْيَر َّلِزٍم َعلَى ُكلِّ َواِحٍد ِمْنهَُما، ِِلَنَّهُ َكاَن يَُصيُِّر الدِّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -ِِلََحِدِهَما بَِعْينِِه، َوَّل لَهَُما َجِميًعا، َوهََذا هََوٌس َّل يُْعقَُل   َوبِاّلَِلَّ

 1111]َمْسأَلَةٌ ََل يُْشتََرطَ فِي بَْيٍع َوََل فِي َسلٍَم َوََل فِي ُمَدايِنٍَة إْعطَاُء َضاِمٍن[م

 يُْشتََرطَ فِي بَْيٍع َوَّل فِي َسلٍَم َوَّل فِي ُمَدايِنٍَة أَْصًًل إْعطَاُء َضاِمٍن.َوَّل يَُجوُز أَْن 

َوَّل يَُجوُز أَْن يَُكلََّف أََحٌد فِي ُخُصوَمٍة إْعطَاَء َضاِمٍن بِِه لِئًَلَّ يَْهُرَب، َوَّل يَُجوُز أَْن 

َضاِمنًا. َوُكلُّ َذلَِك َجْوٌر َوبَاِطٌل ِِلَنَّهُ ُكلُّهُ  يَُكلَِّف َمْن َوَجَب لَهُ َحقٌّ ِمْن ِميَراٍث أَْو َغْيِرهِ 

ِ َعزَّ َوَجلَّ فَهَُو بَاِطٌل..  َشْرطٌ لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ

 -األحاديث واآلثار:

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ: ■  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ْن بَنِي َذَكَر َرُجًًل مِ  -َصلَّى َّللاَّ

اْئتِنِي  إْسَرائِيَل َسأََل بَْعَض بَنِي إْسَرائِيَل أَْن يَُسلِّفَهُ أَْلَف ِدينَاٍر، فََذَكَر َكًَلًما، َوفِيِه فَقَاَل:

ى، فََخَرَج فِي بِاْلَكفِيل ِ َكفِيًًل، فَقَاَل: َصَدْقَت فََدفََعهَا إلَْيِه إلَى أََجٍل ُمَسًمً َِ فَقَاَل: َكفَى بِاّلَِلَّ
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لَهُ فَلَْم يَِجدْ ا  ْلبَْحِر فَقََضى َحاَجتَهُ ثُمَّ اْلتََمَس َمْرَكبًا يَْرَكبُهَا يَْقَدُم َعلَْيِه لِْْلََجِل الَِّذي أَجَّ

جَ   َمْرَكبًا فَأََخَذ َخَشبَةً فَنَقََرهَا ثُمَّ أَْدَخَل فِيهَا أَْلَف ِدينَاٍر َوَصِحيفَةً ِمْنهُ إلَى َصاِحبِِه، ثُمَّ َزجَّ

« فََذَكَر َكًَلًما، َوفِيِه: فََرَمى بِهَا إلَى اْلبَْحرِ  -ِضَعهَا، ثُمَّ أَتَى بِهَا إلَى اْلبَْحِر َموْ 

فَإِنَّ هََذا َخبٌَر َّل يَِصحُّ  -)ضعيف() َوَذَكَر اْلبَُخاِريُّ هََذا اْلَخبََر ُمْنقَِطًعا َغْيَر ُمتَِّصٍل 

ِ ْبنِ  ا( -َصالٍِح  ِِلَنَّهُ ِمْن طَِريِق َعْبِد َّللاَّ  َوهَُو َضِعيٌف ِجًدً

ةٌ، ِِلَنَّهُ َشِريَعةٌ َغْيُر َشِريَعتِنَا َوَّل يَْلَزُمنَا  قال المؤلف: ثُمَّ لَْو َصحَّ لَْم يَُكْن لَهُْم فِيِه ُحجَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم.. -َغْيُر َشِريَعِة نَبِيِّنَا   َصلَّى َّللاَّ

 1111]َمْسأَلَةٌ َضَماُن اْلَوْجِه[م

َوَّل يَُجوُز َضَماُن اْلَوْجِه أَْصًًل، َّل فِي َماٍل َوَّل فِي َحدٍّ، َوَّل فِي َشْيٍء ِمْن اِْلَْشيَاِء ِِلَنَّهُ 

ِ تََعالَى فَهَُو بَاِطٌل.  َشْرطٌ لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ

ْن تََكفََّل بِاْلَوْجِه  فَقَْط فََغاَب اْلَمْكفُوُل َماَذا تَْصنَُعوَن َوِمْن طَِريِق النَّظَِر إنَّنَا نَْسأَلُهُْم َعمَّ

اِمِن لَِوْجِهِه؟ أَتُْلِزُمونَهُ َغَراَمةَ َما َعلَى اْلَمْضُموِن  فَهََذا َجْوٌر َوأَْكُل َماٍل بِاْلبَاِطِل  -بِالضَّ

.. 

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول: الشَّافِِعي في أحد قوليهِّ، َوأَبِي ُسلَْيَماَن.■

يَُجوُز َضَماُن اْلَوْجِه.) أَبُو َحنِيفَةَ، َوَمالٌِك إّلَّ أَنَّ َمالًِكا قَاَل: إْن َضِمَن اْلَوْجهَ َغِرَم ■ 

ةً(  اْلَماَل، إّلَّ أَْن يَقُوَل اْلَوْجهَ َخاصَّ

 -األحاديث واآلثار:

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ: ■  ُ َعلَْيِه َوسَ  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ضعيف() «)َكفََل فِي تُْهَمةٍ  -لََّم َصلَّى َّللاَّ

ْعِف(  ِمْن ِرَوايَِة إْبَراِهيَم ْبِن ُخثَْيَم ْبِن ِعَراٍك، َوهَُو َوأَبُوهُ فِي َغايَِة الضَّ

قًا َعلَى بَنِي ■  ِد ْبِن َحْمَزةَ ْبِن َعْمٍرو اِْلَْسلَِميِّ َعْن أَبِيِه: أَنَّ ُعَمَر بََعثَهُ ُمَصدِّ َعْن ُمَحمَّ

هَُذْيٍم فََذَكَر اْلَخبََر، َوفِيِه " أَنَّهُ َوَجَد فِيِهْم َرُجًًل َوِطَئ أََمةَ اْمَرأَتِِه فََولََدْت ِمْنهُ فَأََخَذ  َسْعدِ 

ُجِل َكفِيًًل " ِِلَنَّهُْم َذَكُروا لَهُ: أَنَّ ُعَمَر قَْد َعَرَف َخبََرهُ، َوأَنَّهُ لَْم يََر َعلَْيِه  َحْمَزةُ بِالرَّ

ا أَتَى ُعَمَر أَْخبََرهُ اْلَخبََر، فََصدَّقَهُْم ُعَمُر، قَاَل: َوإِنََّما َدَرأَ َرْجًما،  لَِكْن َجلََدهُ ِمائَةً، فَلَمَّ

نَاِد َوهَُو  ْحَمِن ْبِن أَبِي الزِّ ْجَم ِِلَنَّهُ َعَذَرهُ بِاْلَجهَالَِة.)ضعيف() َعْن َعْبِد الرَّ َعْنهُ الرَّ

 َضِعيٌف(

ِة ُمَسْيلَِمةَ، َوفِيِهْم اْبُن َعْن َحاِرثَةَ بْ ■  وَن بِنُبُوَّ ٍب: أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد أُتَِي بِقَْوٍم يُقِرُّ ِن ُمَضرِّ

 ِ اَحِة فَاْستَتَابَهُ فَأَبَى؟ فََضَرَب ُعنُقَهُ، ثُمَّ إنَّ اْبَن َمْسُعوٍد اْستََشاَر أَْصَحاَب َرُسوِل َّللاَّ  -النَّوَّ

ُ َعلَْيِه َوسَ  فِي اْلبَاقِيَن؟ فَأََشاَر َعلَْيِه َعِديُّ ْبُن َحاتٍِم بِقَْتلِِهْم، َوأََشاَر َعلَْيِه  -لََّم َصلَّى َّللاَّ

ِ بِاْستِتَابَتِِهْم َوأَْن يَُكفِّلَهُْم َعَشائَِرهُْم، فَاْستَتَابَهُمْ  ، اِْلَْشَعُث ْبُن قَْيٍس، َوَجِريُر ْبُن َعْبِد َّللاَّ

 نَفَاهُْم إلَى الشَّاِم.فََكفَّلَهُْم َعَشائَِرهُْم، وَ 

ينَاهُ ِمْن َطِريِق يَْحيَى ْبِن َسِعيٍد اْلقَطَّاِن، َوُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ..  قال المؤلف: فَإِنَّنَا ُروِّ

، ..َوهَِذِه اِْلََسانِيُد ِهَي أَْنَواُر اْلهَُدى لَمْ   َوِمْن طَِريِق اِْلَْعَمِش، َوُشْعبَةَ، َوُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ
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 -َدهُ يَْذُكْر أََحٌد ِمْنهُْم فِي ِرَوايَتِِه أَنَّهُ َكفََل بِِهْم، َوَّل َذَكَر ِمْنهُْم أََحٌد َكفَالَةً إّلَّ إْسَرائِيَل َوحْ 

 َوهَُو َضِعيٌف ..

 كتاب الشركة.
 1111]َمْسأَلَةٌ َشِرَكةُ اأْلَْبَداِن[م 

 فِي َدَّللٍَة، َوَّل فِي تَْعلِيٍم، َوَّل فِي ِخْدَمٍة، َوَّل فِي َّل تَُجوُز الشَِّرَكةُ بِاِْلَْبَداِن أَْصًًل، َّل  

َعَمِل يٍَد، َوَّل فِي َشْيٍء ِمْن اِْلَْشيَاِء، فَإِْن َوقََعْت فَِهَي بَاِطلَةٌ َّل تَْلَزُم، َولُِكلِّ َواِحٍد ِمْنهُْم 

ى لَهُ بِأَْخِذِه َوَّل بُدَّ ِِلَنَّهُ َشْرطٌ لَْيَس فِي أَْو ِمْنهَُما َما َكَسَب، فَإِْن اْقتََسَماهُ َوَجَب أَْن يُْقضَ 

ِ تََعالَى: }َوّل تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إِّل َعلَْيهَا{  ِ تََعالَى فَهَُو بَاِطٌل، َولِقَْوِل َّللاَّ ِكتَاِب َّللاَّ

 [ .١٤٦]اِلنعام: 

ُ نَْفًسا إِّل ُوْسَعهَا لَهَ  ا َما َكَسبَْت َوَعلَْيهَا َما اْكتََسبَْت{ ]البقرة: َوقَاَل تََعالَى: }ّل يَُكلُِّف َّللاَّ

٢٨٤. ] 

ْنيَا َواْْلِخَرِة..  َوهََذا ُكلُّهُ ُعُموٌم فِي الدُّ

 ١٢٢٢]َمْسأَلَةٌ َكاَن اْلَعَمُل َّل يَْنقَِسُم َواْستَأَْجَرهَُما َصاِحبُهُ بِأُْجَرٍة َواِحَدٍة[م

تَأَْجَرهَُما َصاِحبُهُ بِأُْجَرٍة َواِحَدٍة فَاِْلُْجَرةُ بَْينَهَُما َعلَى قَْدِر فَإِْن َكاَن اْلَعَمُل َّل يَْنقَِسُم َواسْ 

َعَمِل ُكلِّ َواِحٍد َكَكْمِد ثَْوٍب َواِحٍد، أَْو بِنَاِء َحائٍِط َواِحٍد، أَْو ِخيَاطَِة ثَْوٍب َواِحٍد، َوَما أَْشبَهَ 

ْيُد بَْينَهَُما، أَْو أَْرَسًَل َجاِرَحْيِن فَأََخَذا َصْيًدا َواِحًدا هََذا َوَكَذلَِك إْن نََصبَا ِحبَالَةً َمًعا فَال صَّ

 فَهَُو بَْينَهَُما؛ َوإِّلَّ فَلُِكلِّ َواِحٍد َما َصاَد َجاِرُحهُ.

 -أقوال الفقهاء:

■ ، قول المؤلف في عدم جواز شركة اِلبدان هو قول: اللَّْيِث َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوالشَّافِِعيِّ

 َوأَبِي ثَْوٍر.

نَاَعاِت اتَّفَقَْت ِصنَاَعتُهَُما أَْو اْختَلَفَْت ،فَإِْن َغاَب ■  َشِرَكةُ اِْلَبََداِن َجائَِزةٌ فِي الصِّ

ِحيُح اْلَحاِضُر فَبَْينَهَُما  َوَّل تَُجوُز فِي التََّصيُِّد، َوَّل  -أََحُدهَُما أَْو َمِرَض فََما أََصاَب الصَّ

.)أبو حنيفة َوُرِوَي َعْنهُ: أَنَّ َشِرَكةَ اِْلَبََداِن َّل تَُجوُز إّلَّ فِيَما تَُجوُز فِيِه فِي اِّلْحتِطَابِ 

 اْلَوَكالَةُ(

َشِرَكةُ اِْلَبََداِن َجائَِزةٌ فِي اِّلْحتِطَاِب َوطَلَِب اْلَعْنبَِر، إَذا َكاَن ُكلُّ َذلَِك فِي َمْوِضٍع ■ 

 َواِحٍد.
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فِي َصْيِد اْلِكًَلِب َواْلبَُزاِة إَذا َكاَن لُِكلِّ َواِحٍد ِمْنهَُما بَاٍز َوَكْلٌب،  َوَكَذلَِك إَذا اْشتََرَكا

َوتَُجوُز الشَِّرَكةُ ِعْنَدهُ َعلَى التَّْعلِيِم فِي  -يَتََعاَوُن اْلبَاَزاِن أَْو اْلَكْلبَاِن َعلَى َصْيٍد َواِحٍد 

ًَل َضْيَر فِيِه.، َوتجوز َشِرَكةَ اِْلَبََداِن فِي َمَكان َواِحٍد؛ فَإِْن َكانَا فِي َمْجلَِسْيِن فَ 

اِر َونَْحِوِه إَذا َكاَن َذلَِك فِي ِصنَاَعٍة َواِحَدٍة،  نَاَعاِت إَذا َكانَا فِي ُدكَّاٍن َواِحٍد، َكاْلقَصَّ الصِّ

ْو َعِمَل أََحُدهَُما يَْوًما فَإِْن َمِرَض أََحُدهَُما فَاِْلُْجَرةُ بَْينَهَُما َوَكَذلَِك إْن َغاَب أََحُدهَُما أَ 

 َُ . َوَّل يَُجوُز َوابِّ الِيَن أَْو النَّقَّالِيَن َعلَى الدَّ َواْْلَخُر يَْوَمْيِن. َوَّل يَُجوُز اْشتََراك اْلَحمَّ

اٍر َونَْحِو َذلَِك.)مالك( اٍد َوقَصَّ  اِّلْشتَِراُك فِي ِصنَاَعتَْيِن أَْصًًل َكَحدَّ

 -األحاديث واآلثار:

اُر ْبُن يَاِسٍر، َوَسْعُد ْبُن أَبِي َوقَّاٍص عن عَ ■ ِ ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: اْشتََرْكت أَنَا َوَعمَّ ْبِد َّللاَّ

اٌر بَِشْيٍء.)ضعيف  فِيَما نُِصيُب يَْوَم بَْدٍر فََجاَء َسْعٌد بِأَِسيَرْيِن، َولَْم أَِجْئ أَنَا َوَعمَّ

 ِمْن أَبِيِه َشْيئًا( منقطع() ِِلَنَّ أَبَا ُعبَْيَدةَ َّل يَْذُكرُ 

ُل قَائٍِل َمَعنَا َوَمَع َسائِِر  ةً َعلَْيِهْم، ِِلَنَّهُْم أَوَّ قال المؤلف: لَْو َصحَّ لََكاَن أَْعظََم َحجَّ

اْلُمْسلِِميَن: أَنَّ هَِذِه َشِرَكةٌ َّل تَُجوُز، َوأَنَّهُ َّل يَْنفَِرُد أََحٌد ِمْن أَْهِل اْلَعْسَكِر بَِما يُِصيُب 

لَِب لِْلقَاتِِل، َوأَنَّهُ إْن فََعَل فَهَُو دُ  وَن َجِميِع أَْهِل اْلَعْسَكِر َحاَشا َما اْختَلَْفنَا فِيِه ِمْن َكْوِن السَّ

نُوِب..  ُغلُوٌل ِمْن َكبَائِِر الذُّ

 1111]َمْسأَلَةٌ ََل تَُجوُز الشَِّرَكةُ إَلَّ فِي أَْعيَاِن اأْلَْمَواِل[م

َكةُ إّلَّ فِي أَْعيَاِن اِْلَْمَواِل، فَتَُجوُز فِي التَِّجاَرِة، بِأَْن يُْخِرَج أََحُدهَُما َماًّل َوَّل تَُجوُز الشَّرِ 

ى َّل َواْْلَخُر َماًّل ِمْثلُهُ ِمْن نَْوِعِه أَْو أَقَلَّ ِمْنهُ أَْو أَْكثََر ِمْنهُ، فَيَْخلِطَا اْلَمالَْيِن َوَّل بُدَّ، َحتَّ 

َمالَهُ ِمْن اْْلَخِر، ثُمَّ يَُكوُن َما اْبتَاَعا بَِذلَِك اْلَماِل بَْينَهَُما َعلَى قَْدِر  يَُميَِّز أََحُدهَُما

ْبُح بَْينَهَُما َكَذلَِك، َواْلَخَساَرةُ َعلَْيِهَما َكَذلَِك  فَإِْن لَْم يَْخلِطَا اْلَمالَْيِن  -ِحَصِصِهَما فِيِه َوالرِّ

اَعهُ هَُو أَْو َشِريُكهُ، بِِه ِرْبُحهُ ُكلُّهُ لَهُ َوْحُدهُ، َوَخَساَرتُهُ ُكلُّهَا َعلَْيِه فَلُِكلِّ َواِحٍد ِمْنهَُما َما اْبتَ 

ا إَذا لَْم يَْخلِطَا اْلَمالَْيِن فَِمْن اْلبَاِطِل أَْن يَُكوَن لَِزْيٍد َما اُْبتِيَع بَِماِل َعْمٍرو، أَ  ْو َما َوْحَدهُ..َوأَمَّ

ِ تََعالَى: }َوّل َربَِح فِي َماِل َغْيِرِه،  أَْو َما َخِسَر فِي َماِل َغْيِرِه، لَِما َذَكْرنَا آنِفًا ِمْن قَْوِل َّللاَّ

 [ .١٤٦تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إِّل َعلَْيهَا{ ]اِلنعام: 

 1111]َمْسأَلَةٌ اْبتَاَع اْثنَاِن ِسْلَعةًّ بَْينَُهَما َعلَى السََّواء[م

فََصاِعًدا ِسْلَعةً بَْينَهَُما َعلَى السََّواِء، أَْو اْبتَاَع أََحُدهَُما ِمْنهَا أَْكثََر ِمْن فَإِْن اْبتَاَع اْثنَاِن 

النِّْصِف، َواْْلَخُر أَقَلَّ ِمْن النِّْصِف، فَهََذا بَْيٌع َجائٌِز، َوالثََّمُن َعلَْيِهَما َعلَى قَْدِر 

ْلَعِة.ِحَصِصِهَما، فََما َربَِحا أَْو َخِسَرا فَبَْينَهُمَ   ا َعلَى قَْدِر ِحَصِصِهَما، ِِلَنَّ الثََّمَن بََدُل السِّ

فَلَْو تََعاقََدا أَْن  -َوهََكَذا لَْو َوِرثَا ِسْلَعةً، أَْو ُوِهبَْت لَهَُما، أَْو َملََكاهَا بِأَيِّ َوْجٍه َملََكاهَا بِِه 

ِ تََعالَى، فَهَُو بَاِطٌل. يَْبتَاَعا هََكَذا لَْم يَْلَزْم، ِِلَنَّهُ َشْرطٌ لَْيَس فِي  ِكتَاِب َّللاَّ
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ْبح أِلََحِدِهَما[م  1111]َمْسأَلَةٌ اْشتَِراط الشَِّريَكْيِن ِزيَاَدة فِي الرِّ

ْبِح ِزيَاَدةٌ َعلَى ِمْقَدارِ   َوَّل يَِحلُّ لِلشَِّريَكْيِن فََصاِعًدا أَْن يَْشتَِرطَا أَْن يَُكوَن ِِلََحِدِهَما ِمْن الرِّ

فِيَما يَبِيُع، َوَّل أَْن يَُكوَن َعلَْيِه َخَساَرةٌ، َوَّل أَْن يَْشتَِرطَا أَْن يَْعَمَل أََحُدهَُما ُدوَن َمالِِه 

ْبِح إّلَّ َما يُقَابُِل  اْْلَخِر، فَإِْن َوقََع َشْيٌء ِمْن هََذا فَهَُو ُكلُّهُ بَاِطٌل َمْرُدوٌد، َولَْيَس لَهُ ِمْن الرِّ

ِ تََعالَى،  َمالَهُ ِمْن اْلَمالِ  َوَعلَْيِه ِمْن اْلَخَساَرِة بِقَْدِر َذلَِك، ِِلَنَّهُ ُكلُّهُ َشْرطٌ لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ

 فَهَُو بَاِطٌل.

ًعا بَِغْيِر َشْرٍط فََذلَِك َجائٌِز، فَإِْن  فَإِْن َعِمَل أََحُدهَُما أَْكثََر ِمْن اْْلَخِر، أَْو َعِمَل َوْحَدهُ تَطَوُّ

َع بَِذلَِك فَلَْيَس لَهُ إّلَّ أَْجُر ِمْثلِِه فِي ِمْثِل َذلَِك اْلَعَمِل َربَِحا أَْو َخِسَرا، أَبَى مِ  ْن أَْن يَتَطَوَّ

تَِدي ِِلَنَّهُ لَْيَس َعلَْيِه أَْن يَْعَمَل لَِغْيِرِه، فَاْغتِنَاُم َعَملِِه بَِغْيِر ِطيِب نَْفِسِه اْعتَِداٌء، َوَعلَى اْلُمعْ 

ِ تََعالَى }فََمِن اْعتََدى َعلَْيُكْم فَاْعتَُدوا َعلَْيِه بِِمْثِل َما اْعتََدى  ِمْثُل َما اْعتََدى فِيِه لِقَْوِل َّللاَّ

 [ .١٢٦َعلَْيُكْم{ ]البقرة: 

ةًّ[م  1111]َمْسأَلَةٌ أَْخَرَج أََحُد الشَِّريَكْيِن َذَهبًّا َواآْلَخُر فِضَّ

ةً أَْو َعَرًضا أَْو َما أَْشبَهَ َذلَِك لَْم يَُجْز أَْصًًل، إّلَّ فَإِْن أَْخَرَج أََحُدهَُما َذهَبًا َوا ْْلَخُر فِضَّ

ةً فَقَْط، ثُمَّ  بِأَْن يَبِيَع أََحُدهَُما َعَرَضهُ أَْو ِكًَلهَُما َحتَّى يَِصيَر الثََّمُن َذهَبًا فَقَْط، أَْو فِضَّ

ْمنَا َوَّل بُدَّ لَِما  ا أَْخَرَج يَْخلِطَا الثََّمَن َكَما قَدَّ َذَكْرنَا قَْبُل ،أَْو يَبِيَع أََحُدهَُما ِمْن اْْلَخِر ِممَّ

 بِِمْقَداِر َما يُِريُد أَْن يَُشاِرَكهُ بِِه َحتَّى يَُكوَن َرْأُس اْلَماِل بَْينَهَُما َمْخلُوطًا َّل يَتََميَُّز َوَّل بُدَّ 

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -لَِما َذَكْرنَا   َوبِاّلَِلَّ

[م] يِّ مِّ  1111َمْسأَلَةٌ ُمَشاَرَكةُ اْلُمْسلِِم لِلذِّ

ِف إّلَّ َما يَِحلُّ  يِّ ِمْن اْلبَْيِع َوالتََّصرُّ مِّ يِّ َجائَِزةٌ، َوَّل يَِحلُّ لِلذِّ مِّ َوُمَشاَرَكةُ اْلُمْسلِِم لِلذِّ

 لَِك.لِْلُمْسلِِم، ِِلَنَّهُ لَْم يَأِْت قُْرآٌن، َوَّل ُسنَّةٌ بِاْلَمْنِع ِمْن ذَ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوقَْد َعاَمَل َرُسوُل َّللاَّ بِنِْصِف َما  -َوهُْم يَهُوُد  -أَْهَل َخْيبََر  -َصلَّى َّللاَّ

ْرِع،  -يَْخُرُج ِمْنهَا َعلَى أَْن يَْعَملُوهَا بِأَْمَوالِِهْم َوأَْنفُِسِهْم  فَهَِذِه َشِرَكةٌ فِي الثََّمِن، َوالزَّ

 َواْلَغْرِس.

ِ »َوقَْد  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْبتَاَع َرُسوُل َّللاَّ طََعاًما ِمْن يَهُوِديٍّ بِاْلَمِدينَِة َوَرهَنَهُ  -َصلَّى َّللاَّ

 «..َوِهَي َرْهٌن ِعْنَدهُ  -َعلَْيِه السًََّلُم  -ِدْرَعهُ فََماَت 

 -أقوال الفقهاء:

يِّ ■  مِّ َراِهُم ِعْنَد اْلُمْسلِِم َوتََولَّى اْلَعَمَل  َّل بَأَْس بُِمَشاَرَكِة اْلُمْسلِِم لِلذِّ إَذا َكانَْت الدَّ

 لَهَا.)إياس بن معاوية ومالك(

 يكره مشاركة المسلم للذمي.)أصحاب أبي حنيفة(■
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ْبَح َعلَى َما اْصطَلََحا َعلَْيِه، ■  َشِريَكاِن أَْخُرج أََحُدهَُما ِمائَةً، َواْْلَخُر ِمائَتَْيِن: إنَّ الرِّ

 ْلَوِضيَعةَ َعلَى َرْأِس اْلَماِل.)جابر بن زيد والنخعي(َوا

 -اآلثار:

ِريَكْيِن: ■  َعْن أَبِي ُحَصْيٍن قَاَل: قَاَل لِي َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب فِي اْلُمَضاِرِب َوفِي الشَّ

ْبُح َعلَى َما اْصَطلََحا َعلَْيِه.  الرِّ

 1111ئًّا ِمْن اْلَماِل[م]َمْسأَلَةٌ أََخَذ أََحُد الشَِّريَكْيِن َشيْ 

ِريَكْيِن َشْيئًا ِمْن اْلَماِل َحَسبَهُ َعلَى نَْفِسِه َونَقََص بِِه ِمْن َرْأِس َمالِِه َذلَِك  فَإِْن أََخَذ أََحُد الشَّ

ْبِح إّلَّ بِقَْدِر َما بَقَِي لَهُ.  اْلقَْدَر الَِّذي أََخَذهُ، َولَْم يَُكْن لَهُ ِمْن الرِّ

ْبِح َوَّل َمِزيَد لَِما َذَكْرنَا ِمْن أَنَّ َوَّل يَِحلُّ ِِلَ  تِِه ِمْن الرِّ َحٍد ِمْنهَُما أَْن يُْنفَِق إّلَّ ِمْن ِحصَّ

َمةٌ َعلَى َغْيِر أَْربَابِهَا، فَإِْن تََكاَرَما فِي َذلَِك َجاَز َما نَفَِد بِِطيِب نَْفٍس، َولَْم  اِْلَْمَواَل ُمَحرَّ

 ِف إْن لَْم تَِطْب بِِه النَّْفُس.يَْلَزْم فِي اْلُمْستَأْنَ 

ى ِمْنهُ[م ا يَُعاِونُهُ بِنِْصِف َما يَِرُد أَْو بُِجْزٍء ُمَسم ًّ  1111]َمْسأَلَةٌ اْستَأَْجَر أَِجيرًّ

َوَمْن اْستَأَْجَر أَِجيًرا يَُعاِونُهُ فِي ِخيَاطٍَة أَْو نَْسٍج أَْو َغْيِر َذلَِك بِنِْصِف َما يَِرُد أَْو بُِجْزٍء 

ى ِمْنهُ مُ  : فَهَُو بَاِطٌل َوَعْقٌد فَاِسٌد، َولَهُ بِقَْدِر َما يَْعَمُل َوَّل بُدَّ، فَإِْن تََكاَرَما بَِذلَِك َعْن -َسًمً

 َغْيِر َشْرٍط فَهَُو َجائٌِز َما َداَم بِِطيِب نُفُوِسِهَما بَِذلَِك فَقَْط.

 [٢٢٧ْم{ ]البقرة: لِقَْولِِه تََعالَى: }َوّل تَْنَسُوا اْلفَْضَل بَْينَكُ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َولِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ ِ فَهَُو بَاِطلٌ : »-َصلَّى َّللاَّ « ُكلُّ َشْرٍط لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ

. 

ابَّةُ ُمْشتََرَكةًّ[م  1111]َمْسأَلَةٌ َكانَْت بَْينَُهَما الدَّ

ابَّةُ  ُمْشتََرَكةً لَْم يَُجْز أَْن يَتََشاَرطَا اْستِْعَمالَهَا بِاِْلَيَّاِم، ِِلَنَّهُ َشْرطٌ َوَمْن َكانَْت بَْينَهَُما الدَّ

ا يَْستَْعِملُهَا اْْلَخُر،  ِ فَهَُو بَاِطٌل، َوقَْد يَْستَْعِملُهَا أََحُدهَُما أَْكثََر ِممَّ لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ

َمةٌ َعلَى َغْيِر أَْربَ  ابِهَا إّلَّ بِِطيِب أَْنفُِسِهْم، فَإِْن تََكاَرَما فِي َذلَِك َجاَز َما َداَم َواِْلَْمَواُل ُمَحرَّ

لَْم بِِطيِب أَْنفُِسِهْم بَِذلَِك لَِما َذَكْرنَا ِمْن أَنَّ لُِكلِّ أََحٍد أَْن يُطَيَِّب نَْفَسهُ ِمْن َمالِِه بَِما َشاَء َما 

.  يَْمنَْعهُ ِمْن َذلَِك نَصٌّ

َحى، َوَغْيِر َذلَِك.َوَكَذلَِك اْلقَ   ْوُل فِي اْلَعْبِد، َوالرَّ

ا فَلُِكلِّ أََحٍد ِمْنهَُما َعلَى اْْلَخِر نِْصُف أُْجَرِة َما اْستَْعَمَل فِيِه َذلَِك الشَّْيَء  فَإِْن تََشاحَّ

تِِه ِمْن أُْجَرتِهَا، فَإِْن آَجَرهَا فََحَسٌن،  َواِْلُْجَرةُ بَْينَهَُما َعلَى قَْدِر اْلُمْشتََرِك، أَْو ِمْقَداَر ِحصَّ

ْلَعِة.  ِحَصِصِهَما فِي تِْلَك السِّ
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 1111]َمْسأَلَةٌ بَْينَُهَما ِسلٌَع اْبتَاَعاَها لِْلبَْيِع فَأََراَد أََحُدُهَما اْلبَْيَع[م

َما اْلبَْيَع أَْجبََر َشِريَكهُ َعلَى َوَمْن َكانَْت بَْينَهَُما ِسلٌَع ُمْشتََرَكةٌ اْبتَاَعاهَا لِْلبَْيِع فَأََراَد أََحُدهُ 

َّل  اْلبَْيِع، ِِلَنَّهَُما َعلَى َذلَِك تََعاقََدا الشَِّرَكةَ، فَإِْن لَْم تَُكْن لِْلبَْيِع لَْم يُْجبَْر َعلَى اْلبَْيِع َمنْ 

.  يُِريُدهُ، ِِلَنَّهُ لَْم يُوِجْب َذلَِك نَصٌّ

ْو َعْبٌد، أَْو َحيََواٌن، أُْجبَِرا َعلَى النَّفَقَِة، َوَعلَى َما فِيِه َصًَلُح َوَمْن َكانَْت بَْينَهَُما َدابَّةٌ، أَ 

 ُكلِّ َذلَِك.

َوَمْن َكانَْت بَْينَهَُما أَْرٌض لَْم يُْجبَْر َمْن َّل يُِريُد ِعَماَرتَهَا َعلَى ِعَماَرتِهَا، لَِكْن يَْقتَِسَمانِهَا 

تَهُ لِقَوْ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِل النَّبِيِّ َويَْعُمُر َمْن َشاَء ِحصَّ َمْن َكانَْت لَهُ أَْرٌض : »-َصلَّى َّللاَّ

 « .فَْليَْزَرْعهَا أَْو لِيُْزِرْعهَا أََخاهُ أَْو لِيُْمِسْك أَْرَضهُ 

ْصًَلِح لِنَهْ   -ِي النَّبِيِّ َوَمْن َكانَْت بَْينَهَُما َداٌر، أَْو َرَحى، أَْو َما َّل يَْنقَِسُم، أُْجبَِرا َعلَى اْْلِ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َعْن إَضاَعِة اْلَماِل، َولُِكلِّ أََواِمِرِه َحقُّهَا ِمْن الطَّاَعِة َّل يَِحلُّ  -َصلَّى َّللاَّ

 َضْرُب بَْعِضهَا بِبَْعٍض.

َكَذلَِك، ِِلَنَّهَُما َعلَى  َوبَْيُع الشَِّريِك فِيَما اْشتََرَكا فِيِه لِْلبَْيِع َجائٌِز َعلَى َشِريِكِه َواْبتِيَاُعهُ 

ى َذلَِك تََعاقََدا فَُكلُّ َواِحٍد ِمْنهَُما َوِكيٌل لِْْلَخِر، فَإِْن تََعدَّى َما أََمَرهُ بِِه فَبَاَع بَِوِضيَعٍة، أَْو إلَ 

ْلهُ بَِشْيءٍ  ِمْن َذلَِك، فًََل يَُجوُز  أََجٍل، أَْو اْشتََرى َعْيبًا فََعلَْيِه َضَماُن ُكلِّ َذلَِك، ِِلَنَّهُ لَْم يَُوكِّ

 لَهُ فِي َماِل َغْيِرِه إّلَّ َما أَبَاَحهُ لَهُ.

 ِ َوَّل يَُجوُز إْقَراُر أََحِدِهَما َعلَى اْْلَخِر فِي َغْيِر َما َوكَّلَهُ بِِه ِمْن بَْيٍع أَْو اْبتِيَاٍع لِقَْوِل َّللاَّ

 [ .١٤٦]اِلنعام:  تََعالَى: }َوّل تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إِّل َعلَْيهَا{

 َوُكلُّ َواِحٍد ِمْنهَُما إَذا أََراَد اِّلْنفَِصاَل فَلَهُ َذلَِك.

ِ تََعالَى فَهَُو بَاِطٌل  ى، ِِلَنَّهُ َشْرطٌ لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ  -َوَّل تَِحلُّ الشَِّرَكةُ إلَى أََجٍل ُمَسًمً

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.  َوبِاّلَِلَّ

 ]ِكتَاُب اْلقِسْ َمِة[ 

 ]َمْسأَلَةٌ اْلقِْسَمةُ َجائَِزةٌ فِي ُكلِّ َحق   ُمْشتََرٍك إَذا أَْمَكَن[م1111-1111 

 اْلقِْسَمةُ َجائَِزةٌ فِي ُكلِّ َحقٍّ ُمْشتََرٍك إَذا أَْمَكَن، َوَعلَى َحْسِب َما يُْمِكُن.

ِ تََعالَى: }َوإَِذا َحَضَر -بُْرهَاُن َذلَِك  اْلقِْسَمةَ أُولُو اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيُن : قَْوُل َّللاَّ

[ .٨فَاْرُزقُوهُْم ِمْنهُ{ ]النساء:   

ِ »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َكاَن َرُسوُل َّللاَّ يَْقِسُم فَيَْعِدُل  -َصلَّى َّللاَّ

]يَْعنِي اْلقَْلَب[ .« َمتِي فِيَما أَْملُِك فًََل تَلُْمنِي فِيَما تَْملُِك َوَّل أَْملِكُ فَيَقُوُل: اللَّهُمَّ هَِذِه قِسْ   

هَُما فِي ِميَراٍث أَْو بَْيَن النَِّساِء  اِن ُعُموٌم لُِكلِّ قِْسَمٍة، َولَْيَس ِِلََحٍد أَْن يَُخصَّ فَهََذاِن نَصَّ
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ِغيُر، َواْلَمْجنُوُن، َواْلَغائُِب َمْن يَْعِزُل بَِرْأيِِه.. َويُْجبَُر اْلُمْمتَنُِع ِمْنهُمَ  ُل الصَّ ا َعلَْيهَا، َويَُوكِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لَهُ َحقَّهُ، لَِما َذَكْرنَا ِمْن أَْمر َرُسوِل َّللاَّ أَْن يُْعطَى ُكلُّ ِذي َحقٍّ  -َصلَّى َّللاَّ

لُِكلِّ َمْن طَلََب َحقَّهُ.. َحقَّهُ فََوَجَب أَْن يَْنفُُذ َذلَِك َويَْقِضَي بِهِ   

 ]َمْسأَلَةٌ َعلَى آِخِذ َحظَّهُ ِمْن اْلَمْقُسوِم أَْن يُْعِطَي ِمْنهُ ِمْن َحَضَر اْلقِْسَمةَ[م1111

َوفَْرٌض َعلَى ُكلِّ آِخٍذ َحظَّهُ ِمْن اْلَمْقُسوِم أَْن يُْعِطَي ِمْنهُ ِمْن َحَضَر اْلقِْسَمةَ ِمْن َذِوي 

ِغيِر، َواْلَمْجنُوِن، َواْلَغائِِب، قُْربَى أَْو مِ  ْسَكْيِن َما طَابَْت بِِه نَْفُسهُ، َويُْعِطيَهُ اْلَولِيُّ َعْن الصَّ

ِ تََعالَى: }َوإَِذا َحَضَر اْلقِْسَمةَ أُولُو اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيُن فَاْرُزقُوهُْم ِمْنهُ{  لِقَْوِل َّللاَّ

[ .٨]النساء:   

ِ تََعالَى فَْرٌض َحتَّى يَأْتَِي نَصٌّ ثَابٌِت بِأَنَّهُ لَْيَس فَْرًضا َوإِّلَّ فَقَْوُل َمْن قَاَل: َّل  َوأَْمرُ  َّللاَّ

ِ تََعالَى لُِخُصوٍص ادََّعاهُ، أَْو نَْسٍخ َزَعَمهُ، أَْو لِنَْدٍب أَْطلَقَهُ بِظَنِِّه قَْولٌ   يَْلَزُم إْنفَاُذ أَْمِر َّللاَّ

ٌد فَاِسٌد فَاِحٌش.َساقِطٌ َمْرُدو  

 أقوال الفقهاء:-

ِهَي َواِجبَةٌ ِعْنَد قِْسَمِة اْلِميَراِث َما طَابَْت بِِه أَْنفُُسهُْم.)مجاهد(■   

ِ تََعالَى: }َوإَِذا َحَضَر اْلقِْسَمةَ أُولُو اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيُن فَاْرُزقُوهُْم ■  قَْوِل َّللاَّ

ِهَي ُمْحَكَمةٌ َولَْيَسْت بَِمْنُسوَخٍة.)الحسن والنخعي والزهري( [٨ِمْنهُ{ ]النساء:   

اْلية منسوخة.)روى عن ابن عباس وسعيد بن المسيب والضحاك(■  

َكانُوا يَْرَضُخوَن لَهُْم إَذا َحَضَر أََحُدهُْم اْلقِْسَمةَ.)ابن سيرين(■   

 اآلثار:-

أُولُو اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيُن فَاْرُزقُوهُْم  َعْن اْبِن َعبَّاٍس }َوإَِذا َحَضَر اْلقِْسَمةَ ■ 

ُ َعزَّ َوَجلَّ ِعْنَد قِْسَمِة َمَواِريثِِهْم أَْن يَِصلُوا أَْرَحاَمهُْم ٨ِمْنهُ{ ]النساء:  [ قَاَل: أََمَر َّللاَّ

ةٌ َوَصَل لَهُْم ِمْن َويَتَاَماهُْم َوَمَساِكينَهُْم ِمْن اْلَوِصيَِّة، فَإِْن لَْم تَُكْن َوِصيَّ 

 اْلِميَراِث.)صحيح(

ْحَمِن ْبِن أَبِي بَْكٍر بِِعْلِم َعائَِشةَ أُمِّ  قال المؤلف: َوقَْد َحَكَم بِهَِذِه اْْليَِة فِي ِميَراِث َعْبِد الرَّ

 اْلُمْؤِمنِيَن فَلَْم تُْنِكْر َذلَِك.

تِِه[م1111 َرَكاِء َعلَى بَ ْيِع ِحصَّ  ]َمْسأَلَةٌ ََل يُْجبَر أََحٌد ِمْن الشُّ

تِِه َمَع َشِريِكِه أَْو ُشَرَكائِِه َوَّل َعلَى  َرَكاِء َعلَى بَْيِع ِحصَّ َوَّل يَُجوُز أَْن يُْجبََر أََحٌد ِمْن الشُّ

ا َّل يَْنقَِسُم  ا يَْنقَِسُم أَْو ِممَّ ِمْن تَقَاُوِمِهَما الشَّْيَء الَِّذي هَُما فِيِه َشِريَكاِن أَْصًًل َكاَن ِممَّ

 اْلَحيََواِن، لَِكْن يُْجبََراِن َعلَى اْلقِْسَمِة إْن َدَعا إلَْيهَا أََحُدهَُما، أَْو أََحُدهُْم، أَْو تُْقَسُم اْلَمنَافِعُ 

تَك َوإِْن  بَْينَهَُما إْن َكاَن َّل تُْمِكُن اْلقِْسَمةُ َوَمْن َدَعا إلَى اْلبَْيِع قِيَل لَهُ: إْن ِشْئت فَبِْع ِحصَّ

ت فَأَْمِسْك، َوَكَذلَِك َشِريُكك إّلَّ أَْن يَُكوَن فِي َذلَِك إَضاَعةٌ لِْلَماِل بًَِل َشْيٍء ِمْن النَّْفِع ِشئْ 

فََصاِعًدا إّلَّ أَْن يَُكوَن اْشتََرَكا لِتَِجاَرٍة فَيُْجبَُر  -َكاَن أَْو لَِشِريَكْيِن  -فَيُبَاُع ِحينَئٍِذ لَِواِحٍد 

ةً َمْن أَبَاهُ.َعلَى اْلبَْيِع هَاهُنَ  ا َخاصَّ  

ِ تََعالَى: }ّل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إِّل أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً -بُْرهَاُن َذلَِك  : قَْوُل َّللاَّ

[٢٢َعْن تََراٍض ِمْنُكْم{ ]النساء:   
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 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوقَاَل َرُسوُل َّللاَّ فَإِْن « .. ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َعلَْيُكْم َحَرامٌ  إنَّ : »-َصلَّى َّللاَّ

ِة اْْلَخِر؟ قُْلنَا: َّل َضَرَر فِي  قِيَل: إنَّ تَْرَك أََحِدِهَما اْلبَْيَع َضَرًرا بِاْنتِقَاِص قِيَمِة ِحصَّ

َرُر ُكلُّهُ هَُو أَْن يُْجبََر اْلَمْرُء َعلَى إْخَراِج ِمْلِكِه عَ  َرُر هَُو َذلَِك، بَْل الضَّ ْن يَِدِه، فَهََذا الضَّ

ُم، َّل َضَرُر إْنَساٍن بِأَْن َّل يُنَفَِّذ لَهُ هََواهُ فِي َماِل َشِريِكِه.  اْلُمَحرَّ

َوقَْد َوافَقَنَا اْلُمَخالِفُوَن هَاهُنَا َعلَى أَنَّ َمْن لَهُ قِْطَعةُ أَْرٍض أَْو َداٌر َصِغيَرةٌ إلَى َجْنِب 

قَتَْيِن نَقََصْت أَْرٍض أَْو َداٍر  لَِغْيِرِه لَْو بِيَعتَا َمًعا لَتََضاَعفَْت اْلقِيَمةُ لَهَُما، َوإِْن بِيَعتَا ُمتَفَرِّ

 اْلقِيَمةُ أَنَّهُ َّل يُْجبَُر أََحٌد َعلَى َذلَِك إْن أَبَاهُ..

 ]َمْسأَلَةٌ ُكلُّ َشْيٍء يُْقَسُم[م1111

اًما، أَْو ثَْوبًا، أَْو َويُْقَسُم ُكلُّ َشْيٍء َسَواٌء أَْرًضا كَ  اَن، أَْو َداًرا َصِغيَرةً، أَْو َكبِيَرةً، أَْو َحمَّ

ْأَس اْلَواحِ  َد َسْيفًا، أَْو لُْؤلَُؤةً، أَْو َغْيَر َذلَِك، إَذا لَْم يَُكْن بَْينَهَُما َماٌل ُمْشتََرٌك ِسَواهُ َحاَشا الرَّ

ْصًًل، لَِكْن يَُكوُن بَْينَهُْم يَُؤاِجُرونَهُ َويَْقتَِسُموَن ِمْن اْلَحيََواِن، َواْلُمْصَحَف فًََل يُْقَسُم أَ 

 أُْجَرتَهُ، أَْو يَْخُدَمهُْم أَيَّاًما َمْعلُوَمةً.

ا تََرَك اْلَوالَِداِن َواِلَْقَربُوَن{ -بُْرهَاُن َذلَِك  َجاِل نَِصيٌب ِممَّ ِ تََعالَى: }لِلرِّ : قَْوُل َّللاَّ

ا قَلَّ ِمْنهُ أَْو َكثَُر نَِصيبًا َمْفُروًضا{ ]النساء: [ إلَى قَْوله تَعَ ٧]النساء:  [ .٧الَى: }ِممَّ  

َرَكاِء بَِما يَقَُع لَهُ َواْنتَفََع َسائُِرهُْم: لَْم يَْقِسْم  َوقَاَل  -َوقَاَل قَْوٌم: إْن لَْم يَْنتَفِْع َواِحٌد ِمْن الشُّ

 -ْنهُْم أُْجبُِروا َعلَى اْلقِْسَمِة َوإِْن لَْم يَْنتَفِْع اْْلَخُروَن آَخُروَن: إْن اْنتَفََع بَِما يَقَُع لَهُ َواِحٌد مِ 

 َوقَاَل قَْوٌم: إْن اْستََضرَّ أََحُدهُْم بِاْلقِْسَمِة فِي اْنِحطَاِط قِيَمِة نَِصيبِِه لَْم يُْقَسْم.

ٍد: َوهَِذِه أَْقَواٌل فَاِسَدةٌ ُمتَنَاقَِضةٌ، َّل يَُدلُّ  ِة َشْيٍء ِمْنهَا قُْرآٌن، َوَّل قَاَل أَبُو ُمَحمَّ َعلَى ِصحَّ

ا َمْن َمنََع ِمْن اْلقِْسَمِة إْن َكاَن فِيِهْم َواِحٌد َّل يَْنتَفُِع -ُسنَّةٌ، َوَّل قِيَاٌس، َوَّل َرْأٌي َسِديٌد  : أَمَّ

َرَر لَِغْيِرِه ِمْنهُْم بَِمْنِعِه ِمْن أَْخِذ حَ  َل الضَّ ِف فِيِه بَِما يََشاُء، بَِما يَقَُع لَهُ فَقَْد َعجَّ قِِّه َوالتََّصرُّ

فََما الَِّذي َجَعَل َضَرَر َزْيٍد ُمبَاًحا َخْوَف أَْن يَْستَِضرَّ َعْمٌرو؟ َوَكَذلَِك يُقَاُل لَِمْن َراَعى 

ْأُس اْلَواِحُد ِمْن اْلَحيََواِن:  ا الرَّ ِة أََحِدِهْم بِاْلقِْسَمِة.. َوأَمَّ فَإِْن َكاَن إْنَسانًا اْنِحطَاطَ قِيَمِة ِحصَّ

نَّْوِر،  ا َّل يُْؤَكُل لَْحُمهُ َكاْلِحَماِر، َواْلَكْلِب، َوالسِّ فَتَْفِصيُل أَْعَضائِِه َحَراٌم، َوإِْن َكاَن ِممَّ

َدةٌ، َوإِْن َكا ا فَقَْتلُهُ َحَراٌم، َوَذْبُحهُ َّل يَُكوُن َذَكاةً، فَهَُو إَضاَعةٌ لِْلَماِل، َوَمْعِصيَةٌ ُمَجرَّ َن ِممَّ

 ِ ُ  -يُْؤَكُل لَْحُمهُ لَْم يَِحلَّ َذْبُحهُ بَِغْيِر إْذِن ُكلِّ َمْن لَهُ فِيِه ِمْلٌك، لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِة َشِري« إنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َعلَْيُكْم َحَرامٌ : »-َعلَْيِه َوَسلََّم  ِكِه فًََل يَِحلُّ ِِلََحٍد َذْبُح ِحصَّ

هَى بَِغْيِر إْذنِِه إّلَّ أَْن يَُرى بِِه َمْوٌت فَيُبَاِدَر بَِذْبِحِه، ِِلَنَّ تَْرَكهُ َمْيتَةً إَضاَعةٌ لِْلَماِل، َوقَْد نَ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ َعْن إَضاَعِة اْلَماِل. -َصلَّى َّللاَّ  

ا اْلُمْصَحُف: فًََل يَِحلُّ تَْقِطيعُ  لَةٌ ِمْن َوأَمَّ ِ ُمنَزَّ هُ َوَّل تَْفِريُق أَْوَراقِِه، ِِلَنَّ ُرْتبَةَ ِكتَاِب َّللاَّ

ينَا َعْن ُمَجاِهٍد: َّل يُْقَسُم اْلُمْصَحُف. -ِعْنِدِه فًََل تَُحاُل  َوقَْد ُروِّ  

اْلِميَراِث إّلَّ فِيَما اْحتََمَل َّل تَْعِضيَةَ َعلَى أَْهِل »َواْحتَجَّ اْلَمانُِعوَن ِمْن هََذا بَِخبٍَر فِيِه ■

ةً لَنَا ِِلَنَّ " التَّْعِضيَةَ " َمأُْخوَذةٌ ِمْن « اْلقَْسمَ  َوهََذا َخبٌَر ُمْرَسٌل.. ثُمَّ لَْو َصحَّ لََكاَن ُحجَّ

 قِْسَمِة اِْلَْعَضاِء َوإِنََّما اِْلَْعَضاُء لِْلَحيََواِن فَقَْط.

 ]َمْسأَلَةٌ َكاَن اْلَمْقُسوُم متفرقا فَأََراَد أََحُد اْلُمْقتَِسِميَن أََخَذ نَِصيبِِه بِاْلقُْرَعِة[م1111
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قَةً فََدَعا أََحُد اْلُمْقتَِسِميَن إلَى إْخَراِج نَِصيبِِه ُكلِِّه  فَإِْن َكاَن اْلَماُل اْلَمْقُسوُم أَْشيَاَء ُمتَفَرِّ

نَْوٍع ِمْن أَْنَواِعِه: قُِضَي لَهُ بَِذلَِك، أََحبَّ  بِاْلقُْرَعِة فِي َشْخٍص ِمْن أَْشَخاِص اْلَماِل، أَْو فِي

 ُشَرَكاُؤهُ أَْم َكِرهُوا.

 َوَّل يَُجوُز أَْن يُْقَسَم ُكلُّ نَْوٍع بَْيَن َجِميِعِهْم، َوَّل ُكلُّ َداٍر بَْيَن َجِميِعِهْم، َوَّل ُكلُّ َضْيَعٍة بَْينَ 

ى َذلَِك.َجِميِعِهْم، إّلَّ بِاتِّفَاِق َجِميِعِهْم َعلَ   

قِيُق، َواْلَحيََواُن، َواْلَمَصاِحُف، َوَغْيُر َذلَِك، فََمْن َوقََع فِي َسْهِمِه َعْبٌد َوبَْعُض  َويُْقَسُم الرَّ

 آَخَر بَقَِي َشِريًكا فِي الَِّذي َوقََع َحظُّهُ فِيِه.

ُجوِع إلَى  : أَنَّ َمْن قَاَل َغْيَر قَْولِنَا لَْم يَُكْن لَهُ بُدٌّ -بُْرهَاُن َذلَِك  ِمْن تَْرِك قَْولِِه هََذا َوالرُّ

َ تََعالَى يَقُوُل: }ِممَّ  ا قَْولِنَا، أَْو إْبطَاِل اْلقِْسَمِة ُجْملَةً، َوتَْكلِيُف َما َّل يُطَاق..فَإِْن قَاَل: إنَّ َّللاَّ

[ .٧قَلَّ ِمْنهُ أَْو َكثَُر نَِصيبًا َمْفُروًضا{ ]النساء:   

تُنَا َعلَْيك ِِلَنَّك إَذا َحَمْلتهَا َعلَى َما قُْلت لَِزَمك َما قُْلنَا قُْلنَا: نََعْم هَذَ  ، َوهَِذِه اْْليَةُ ُحجَّ ا اْلَحقُّ

َ تََعالَى إنََّما أََراَد ِمنَّا َما قَْد َجَعلَهُ فِي ُوْسِعنَ  ا، فَإِنََّما َوَّل بُدَّ، َواْْليَةُ ُموِجبَةٌ لِقَْولِنَا، ِِلَنَّ َّللاَّ

ا تََرَكهُ اْلَميُِّت أَْو َكثَُر فَقَْط، َولَْم يُِرْد تََعالَى قَطُّ ِمْن ُكلِّ ُجْزٍء ِمْن  أََرادَ  ا قَلَّ ِممَّ تََعالَى ِممَّ

اْلَمْقُسوِم، إْذ لَْو أََراَد تََعالَى َذلَِك لََكاَن تََعالَى قَْد َكلَّفَنَا َما لَْيَس فِي اْلُوْسِع ِمْن قِْسَمِة ُكلِّ 

َؤابَِة، فَظَهََر فََساُد قَْولِِهْم.ُجْزٍء مِ  ْنهُ َولَْو َعلَى قَْدِر الصُّ  

 األحاديث واآلثار:-

ِ »عن َرافِِع ْبِن َخِديٍج ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ قََسَم اْلَغنِيَمةَ فََعَدَل  -َصلَّى َّللاَّ

صحيح(«)َعَشَرةً ِمْن اْلَغنَِم بِبَِعيرٍ   

أَْعطَى بَْعَضهُْم َغنًَما، َوبَْعَضهُْم  -َعلَْيِه السًََّلُم  -فَهََذا نَصُّ قَْولِنَا ِِلَنَّهُ قال المؤلف: 

 ِ َحابَِة َمَع َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -إبًًِل، فَهََذا َعَمُل الصَّ  -َّل ُمَخالَِف لَهُْم ِمْنهُْم  -َصلَّى َّللاَّ

ْيِرِه.َوهَُو قَْوُل أَبِي ثَْوٍر َوغَ   

 ]َمْسأَلَةٌ َما ََل يَِحلُّ بَْيُعهُ يُْقَسُم إَذا َحلَّ ِمْلُكهُ[م1111

نَانِيِر، َوالثََّمِر قَْبَل أَْن يَْبُدَو -إَذا َحلَّ ِمْلُكهُ  -َويُْقَسُم ُكلُّ َما َّل يَِحلُّ بَْيُعهُ  : َكاْلِكًَلِب، َوالسَّ

َذلَِك بِاْلُمَساَواِة َواْلُمَماثَلَِة، ِِلَنَّ اْلقِْسَمةَ تَْميِيُز َحقِّ ُكلِّ  َصًَلُحهُ، َواْلَماِء، َوَغْيِر َذلَِك، ُكلُّ 

َولَْو َكانَْت بَْيًعا لََما َجاَز أَْن تَأُْخَذ اْلبِْنُت ِدينَاًرا َواِّلْبُن  -َواِحٍد َوتَْخلِيُصهُ، َولَْيَسْت بَْيًعا 

 ِدينَاَرْيِن.

يَاِع  قَِة، فَيَْخُرُج بَْعُضهُْم إلَى بَْلَدٍة، َواْْلَخُر َوَكَذلَِك: تَْقِسيُم الضِّ اْلُمتَبَاِعَدِة فِي اْلبًَِلِد اْلُمتَفَرِّ

إلَى أُْخَرى لَِما َذَكْرنَا .. َوقَاَل أَبُو َحنِيفَةَ: َّل يُْقَسُم اْلَحيََواُن إّلَّ إَذا َكاَن َمَعهُ َغْيُرهُ، َوَّل 

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. - يُْعَرُف هََذا َعْن أََحٍد قَْبلَهُ  َوبِاّلَِلَّ  

 ]َمْسأَلَةٌ ََل يَقََع فِي اْلقِْسَمِة أِلََحِد اْلُمْقتَِسِميَن ُعْلو بِنَاٍء َواآْلَخِر ُسْفلُهُ[م1111

َمْفُسوٌخ َوَّل يَُجوُز أَْن يَقََع فِي اْلقِْسَمِة ِِلََحِد اْلُمْقتَِسِميَن ُعْلُو بِنَاٍء َواْْلَخِر ُسْفلُهُ، َوهََذا 

 أَبًَدا إْن َوقََع.

: -: أَنَّ اْلهََواَء ُدوَن اِْلَْرِض َّل يُتََملَُّك، َوَّل يُْمِكُن َذلَِك فِيِه أَْصًًل لَِوْجهَْيِن -بُْرهَاُن َذلَِك 

ٌج أََحُدهَُما: أَنَّهُ َّل َسبِيَل ِِلََحٍد إلَى أَْن يَْستَقِرَّ فِي اْلهََواِء، َوهََذا ُمْمتَنٌِع. َوال ثَّانِي: أَنَّهُ ُمتََموِّ
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 َغْيُر ُمْستَقَرٍّ َوَّل َمْضبُوٍط، فََمْن َوقََع لَهُ اْلُعْلُو فَإِنََّما يَْملُِكهُ بَِشْرِط أَْن يَْبنَِي َعلَى ُجُدَراتِ 

ْفِل ُجُدَراتِِه، َوَّل َسْطَحهُ، َوَّل   أَْن َصاِحبِِه َوَسْطِحِه، َوبَِشْرِط أَْن َّل يَْهِدَم َصاِحُب السُّ

َرهُ: َوَّل أَْن يُقَبَِّب َسْطَحهُ، َوَّل أَْن يَُرقَِّق ُجُدَراتِِه، َوَّل  يُْعلَِي َشْيئًا ِمْن َذلَِك، َوَّل أَْن يُقَصِّ

ِ تََعالَى.. فَبَطَلَْت هَِذِه اْلقِْسمَ  ةُ أَْن يَْفتََح فِيهَا أَْقَواًسا ،َوُكلُّ هَِذِه ُشُروطٌ لَْيَسْت فِي ِكتَاِب َّللاَّ

َوَصحَّ أَنَّ اْبتِيَاَع اْلُعلُوِّ َعلَى إْقَراِرِه َحْيُث هَُو أَْكُل َماٍل بِاْلبَاِطِل،  -بِيَقِيٍن َّل إْشَكاَل فِيِه 

ا َوإِنََّما يَُجوُز بَْيُع أَْنقَاِضِه فَقَْط، فَإَِذا اْبتَاَعهَا فَلَْيَس لَهُ إْمَساُكهَا َعلَى َجَدَراِت َغْيِرِه، إّلَّ مَ 

اَم تَِطيُب نَْفُسهُ بَِذلَِك، ثُمَّ لَهُ أَْن يَأُْخَذهُ بِإَِزالَتِهَا َعْن َحقِِّه َمتَى َشاَء.دَ   

 َوقَْد َمنََع الشَّافِِعيُّ ِمْن اْقتَِساِم ُسْفٍل لَِواِحٍد َوُعلُوٍّ ِْلَخَر.

 ]َمْسأَلَةٌ ََل يَِحلُّ للشريك إْنفَاُذ َشْيٍء ِمْن اْلُحْكِم فِي ُجْزٍء ِمنْ  الشَِّرَكة[م1111/1111

ا لَهُ فِيِه َشِريٌك،  َرَكاِء إْنفَاُذ َشْيٍء ِمْن اْلُحْكِم فِي ُجْزٍء ُمَعيٍَّن ِممَّ َوَّل يَِحلُّ ِِلََحٍد ِمْن الشُّ

َّل بَْيٌع، َوَّل َصَدقَةٌ، َوَّل ِهبَةٌ، َوَّل  -َسَواٌء قَلَّ َذلَِك اْلُجْزُء أَْو َكثَُر  -َوَّل فِي ُكلِِّه 

إْصَداٌق، َوَّل إْقَراٌر فِيِه ِِلََحٍد، َوَّل تَْحبِيٌس، َوَّل َغْيُر َذلَِك، َكَمْن بَاَع ُربَُع هََذا اْلبَْيِت، أَْو 

ثُلَُث هَِذِه الدَّاِر، أَْو َما أَْشبَهَ َذلَِك، أَْو َكاَن َشِريُكهُ َحاِضًرا، أَْو ُمقَاَسَمتَهُ لَهُ ُمْمِكنَةٌ، ِِلَنَّ 

َذَكْرنَا َكْسٌب َعلَى َغْيِرِه، ِِلَنَّهُ َّل يَْدِري أَيَقَُع لَهُ ِعْنَد اْلقِْسَمِة َذلَِك اْلُجْزُء أَْم َّل؟ ُكلَّ َما 

ُ تََعالَى: }َوّل تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إِّل َعلَْيهَا َوّل تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى{  َوقَْد قَاَل َّللاَّ

ا َذَكْرنَا فُِسَخ أَبًَدا  [ ..فَإِْن َوقَعَ ١٤٦]اِلنعام:  َسَواٌء َوقََع َذلَِك الشَّْيُء بَِعْينِِه  -َشْيٌء ِممَّ

تِِه أَْو لَْم يَقَْع  ِ -بَْعَد َذلَِك فِي ِحصَّ ا َذَكْرنَا أَْصًًل لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ  -: َّل يَْنفُُذ َشْيٌء ِممَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ..َوأَْيًضا: فَُكلُّ َعْقٍد لَْم « لَْيَس َعلَْيِه أَْمُرنَا فَهَُو َردٌّ  ُكلُّ َعَملٍ : »-َصلَّى َّللاَّ

يَُجْز ِحيَن َعْقِدِه بَْل َوَجَب إْبطَالُهُ، فَِمْن اْلُمَحاِل اْلبَاِطِل أَْن يَُجوَز فِي َوْقٍت آَخَر لَْم يَْعقِْد 

اْلبَاِطِل اْلُمْمتَنِِع أَْن يَُصدََّق ِحيَن لَْم يَْنِطْق  فِيِه، َوُكلُّ قَْوٍل لَْم يَُصدَّْق ِحيَن النُّْطِق بِِه فَِمنْ 

بِِه، إّلَّ أَْن يُوِجَب َشْيئًا ِمْن َذلَِك فِي َمَكان ِمْن اِْلَْمِكنَِة: قُْرآٌن، أَْو ُسنَّةٌ، فَيُْسَمُع لَهُ 

 َويُطَاُع..

َعَرٌض، فَبَاَع َشْيئًا ِمْن َذلَِك، أَْو َوهَبَهُ،  َوَمْن َكاَن بَْينَهُ َوبَْيَن َغْيِرِه أَْرٌض، أَْو َحيََواٌن، أَوْ 

أَْو تََصدََّق بِِه، أَْو أَْصَدقَهُ، فَإِْن َكاَن َشِريُكهُ َغائِبًا، َولَْم يُِجْب إلَى اْلقِْسَمِة، أَْو َحاِضًرا 

هُ إلَى اْلقِْسَمِة، أَْو لَْم يُِجْبهُ إلَى اْلقِسْ  َمِة: فَلَهُ تَْعِجيُل أَْخِذ َحقِِّه، يَتََعذَُّر َعلَْيِه أَْن يَُضمَّ

ِريِك إ َذا َواْلقِْسَمِة َواْلَعْدِل فِيهَا، ِِلَنَّهُ َّل فَْرَق بَْيَن قِْسَمِة اْلَحاِكِم إَذا َعَدَل، َوبَْيَن قِْسَمِة الشَّ

ي اْلقِيَمِة بِاْلَعْدِل َغْيَر َعَدل.. فَيُْنظَُر ِحينَئٍِذ فَإِْن َكاَن أَْنفََذ َما َذَكْرنَا فِي ِمْقَداِر َحقِِّه فِ 

، َوُكلُّ َما أَْنفََذ ِمْن َذلَِك َجائٌِز  ُمتََزيٍَّد، َوَّل ُمَحاٍب لِنَْفِسِه بَِشْيٍء أَْصًًل: فَِهَي قِْسَمةُ َحقٍّ

 نَافٌِذ: أََحبَّ َشِريُكهُ أَْم َكِرهَ.

ْفقَةٌ َجَمَعْت َحَراًما َوَحًَلًّل فَلَْم تَْنَعقِْد فَإِْن َكاَن َحابَى نَْفَسهُ، فُِسَخ ُكلُّ َذلَِك، ِِلَنَّهَا صَ 

 َصِحيَحةً.

َر: نَفََذ ُكلُّ َذلَِك فِي ِمْقَداِر َحقِِّه َوقََضى بَِما َزاَد لِلَِّذي يُْشِرُكهُ، َوَّل  فَلَْو َغَرَس َوبَنَى َوَعمَّ

ِن َماٍل، َكاْلَغْصِب َوَّل فَْرَق.َحقَّ لَهُ فِي بِنَائِِه َوِعَماَرتِِه، َوَغْرِسِه، إّلَّ قَْلَع َعيْ   
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 فَلَْو َكاَن طََعاًما فَأََكَل ِمْنهُ: َضِمَن َما َزاَد َعلَى ِمْقَداِر َحقِِّه.

ةَ َشِريِكِه  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -فَإِْن َكاَن َمْملُوًكا فَأَْعتََق: َضِمَن ِحصَّ َوبِاّلَِلَّ  

 ]ِكتَاُب اَِلْستِْحقَاِق َواْلَغْصِب وَ اْلِجنَايَاِت َعلَى اأْلَْمَواِل[ 
ُ[م1111 ي  إَلَّ بَِما أَبَاَح َّللاَّ  ]َمْسأَلَةٌ ََل يَِحلُّ َماُل ُمْسلٍِم َوََل َماُل ِذمِّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ َعلَى لَِساِن َرُسولِِه  ، إّلَّ بَِما أَبَاَح َّللاَّ يٍّ  -َّل يَِحلُّ ِِلََحٍد َماُل ُمْسلٍِم، َوَّل َماُل ِذمِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  نَِّة نَْقُل َمالِِه إلَى َغْيِرِه، أَْو بِاْلَوْجِه الَِّذي  -َصلَّى َّللاَّ فِي اْلقُْرآِن، أَْو السُّ

ُ تََعالَى بِِه أَْيًضا، َوَكَذلَِك نَْقلُهُ َعْنهُ إلَى َغْيِرِه َكاْلِهبَاِت اْلَجائَِزِة، َوالتَِّجاَرِة  أَْوَجَب َّللاَّ

ا هَُو َمْنُصوٌص.اْلَجائِزَ  ، َوَغْيِر َذلَِك، ِممَّ يَاِت، َوالتَّقَاصِّ ِة، أَْو اْلقََضاِء اْلَواِجِب بِالدِّ  

فََمْن أََخَذ َشْيئًا ِمْن َماِل َغْيِرِه أَْو َصاَر إلَْيِه بَِغْيِر َما َذَكْرنَا، فَإِْن َكاَن َعاِمًدا َعالًَما بَالًِغا 

 ِ ، َوإِْن َكاَن َغْيَر َعالٍَم، أَْو َغْيَر َعاِمٍد، أَْو َغْيَر ُمَخاطٍَب،  ُمَميًِّزا فَهَُو َعاٍص ّلِِلَّ َعزَّ َوَجلَّ

فًََل إْثَم َعلَْيِه، إّلَّ أَنَّهَُما َسَواٌء فِي اْلُحْكِم فِي ُوُجوِب َردِّ َذلَِك إلَى َصاِحبِِه، أَْو فِي ُوُجوِب 

َماِل َغْيِرِه قَْد تَلِفَْت َعْينُهُ أَْو لَْم يَْقِدْر َعلَْيِه. َضَماِن ِمْثلِِه إْن َكاَن َما َصاَر إلَْيِه ِمنْ   

: }ّل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إِّل أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً -بُْرهَاُن َذلَِك  ِ َعزَّ َوَجلَّ : قَْوُل َّللاَّ

ِ [ .. َوقَْوُل َرُسوِل ٢٢َعْن تََراٍض ِمْنُكْم{ ]النساء:  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ إنَّ : »-َصلَّى َّللاَّ

« ..ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َعلَْيُكْم َحَرامٌ   

 ]َمْسأَلَةٌ َغَصَب َشْيئًّا َوُهَو يَظُنُّ أَنَّهُ لَهُ[م1111

ٍم، أَْو ِهبَةٍ  ، لَِكْن بِبَْيٍع ُمَحرَّ َمٍة، أَْو بَِعْقٍد فَاِسٍد،  فََمْن َغَصَب َشْيئًا، أَْو أََخَذهُ بَِغْيِر َحقٍّ ُمَحرَّ

أَْو َوهَُو يَظُنُّ أَنَّهُ لَهُ: فَفَْرٌض َعلَْيِه أَْن يَُردَّهُ إْن َكاَن َحاِضًرا، أَْو َما بَقَِي ِمْنهُ إْن تَلَِف 

َص ِمْن ِصفَاتِِه، أَْو َوِمْثُل َما تَلَِف ِمْنهُ، أَْو يَُردَّهُ َوِمْثَل َما نَقَ  -أَقَلُّهُ أَْو أَْكثَُرهُ  -بَْعُضهُ 

َوأَْن يَُردَّ ُكلَّ َما اُْغتُلَّ ِمْنهُ، َوُكلَّ َما تََولََّد ِمْنهُ، َكَما قُْلنَا َسَواٌء  -ِمْثلَهُ إْن فَاتَْت َعْينُهُ 

قِيُق، َوَغْيُر َذلَِك َسَواٌء فِي كُ  وُر، َوالشََّجُر، َواِْلَْرُض، َوالرَّ لِّ َما َسَواٌء: اْلَحيََواُن، َوالدُّ

هَا َوأَْوَّل  نَى َوبَِردِّ ِدهَا قُْلنَا.. َوإِْن َكانَْت أََمةٌ فَأَْولََدهَا، فَإِْن َكاَن َعالًَما فََعلَْيِه اْلَحدُّ َحدُّ الزِّ

هَا، وَ  ، َوَّل إْثَم، لَِكْن يَُردُّ يَُردُّ َوَما نَقََصهَا َوْطُؤهُ، َوإِْن َكاَن َجاِهًًل فًََل َشْيَء َعلَْيِه ِمْن َحدٍّ

ْقتُْم أَْنتُْم بَْيَن اْلَغاِصِب َواْلُمْستَِحقِّ فَ  أَْلَحْقتُْم أَْوَّلَدهُ ِمْنهَا َرقِيقًا لَِسيِِّدهَا.. فَإِْن قَالُوا: فَلَِم فَرَّ

ْف اْثنَاِن ِمْن ُمْؤِمٍن اْلَولََد بِاْلُمْستََحقِّ َعلَْيِه َولَْم تُْلِحقُوهُ بِاْلَغاِصِب؟ قُْلنَا: نََعْم، ِِلَنَّهُ لَْم يَْختَلِ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوَكافٍِر فِي أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ بُِعَث فَأَْسلََم النَّاُس َوفِيِهْم أَْوَّلُد  -َصلَّى َّللاَّ

، َواْلُمتََملُِّك، َوالنَّاِكُح يَظُ  نَّاِن أَنَّ َذلَِك اْلَمْنُكوَحاِت النَِّكاَح اْلفَاِسَد َواْلُمتََملَِّكاِت بَِغْيِر َحقٍّ

، فَأَْلَحقَهُْم بِآبَائِِهْم، َولَْم يُْلِحْق قَطُّ َولََد َغاِصٍب، أَْو َزاٍن بَِمْن َوَضَعهُ  النَِّكاَح َواْلِمْلَك َحقٌّ

ِه، بَْل قَاَل  َساِد َواْلَغاِصُب َواْلَعالُِم بِفَ « َولِْلَعاِهِر اْلَحَجرُ : »-َعلَْيِه السًََّلُم  -فِي بَْطِن أُمِّ

ا قَْولُنَا: إنَّهُ يَْضَمُن  -ِمْلًكا َكاَن أَْو َزَواًجا  -َعْقِدِه  َعاِهَراِن فًََل َحقَّ لَهَُما فِي اْلَولَِد .. َوأَمَّ

يَاَدةَ فِي اْلِجْسِم َواْلقِيَمةَ،  ُكلَّ َما َماَت ِمْن اْلَولَِد َوالنِّتَاِج، َوَما تَلَِف ِمْن اْلَغلَِّة َويَْضَمُن الزِّ

ِه ِِلَنَّ ُكلَّ َذلَِك َماُل اْلَمْغُصوِب ِمْنهُ َوَكاَن فَْرًضا َعلَْيِه أَْن يَُردَّ ُكلَّ َذلَِك فَهَُو ُمْعتٍَد بِإِْمَساكِ 
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يَاَدةُ فِي الثََّمِن، فَإِنَّهُ حِ  ا الزِّ  ينَ َماَل َغْيِرِه، فََعلَْيِه أَْن يَْعتَِدَي َعلَْيِه بِِمْثِل َما اْعتََدى.. َوأَمَّ

هُ إلَى َصاِحبِِه بَِجِميِع ِصفَاتِِه، فََكاَن َّلِزًما لَهُ أَْن يَُردَّهُ إلَْيهِ   َزاَد ثََمنُهُ َكاَن فَْرًضا َعلَْيِه َردُّ

 َوهَُو يَُساِوي تِْلَك اْلقِيَمِة، فَإَِذا لَِزَمهُ َذلَِك ثُمَّ نَقََصْت قِيَمتُهُ فَإِنَّهُ َّل يَْسقُطُ َردُّ َما لَِزَمهُ 

ا اْلِكَراُء: فَإِنَّهُ إْذ َحاَل بَْيَن َصاِحبِِه َوبَْيَن َعْيِن َمالِِه َحاَل بَْينَهُ َوبَْيَن َمنَافِِعِه رَ  هُ، َوأَمَّ دُّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فََضِمنَهَا، َولَِزَمهُ أََداُء َما َمنََعهُ ِمْن َحقِِّه بِأَْمِر َرُسوِل َّللاَّ أَْن  -َصلَّى َّللاَّ

، فَفَْرٌض َعلَى َمانِِعِه إْعطَاُؤهُ يُعْ  ِطَي ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَّهُ، َوِكَراُء َمتَاِعِه ِمْن َحقِِّه بًَِل َشكٍّ

، فَِْلَنَّهُ لَْم يُوِجْبهُ قُْرآٌن َوَّل  ا إْسقَاطُنَا اْلَمْهَر فِي َوْطِء اْلَغاِصِب، َواْلُمْستَِحقِّ َحقُّهُ.. َوأَمَّ

اِصِب َواْلُمْستََحقِّ َعلَْيِه: َحَراٌم، إّلَّ َما أَْوَجبَهُ النَّصُّ َوَّل َمْهَر إّلَّ فِي ُسنَّةٌ، َوَماُل اْلغَ 

َوإِنََّما  -َعلَى َما َجاَء بِِه النَّصُّ  -نَِكاٍح َصِحيٍح، أَْو لِلَّتِي نُِكَحْت بَِغْيِر إْذِن َولِيِّهَا فَقَْط 

اهَا بِِزنَى اْلَغاِصِب أَْو بَِجْهِل اْلُمْستََحقِّ َعلَْيِه فَقَْط، ِِلَنَّهُ َعلَْيِه َضَماُن َما نَقََصهُ َوْطُؤهُ إيَّ 

 اْستَْهلََك بَِذلَِك بَْعَض قِيَمِة أََمِة َغْيِرِه فَقَْط..

 أقوال الفقهاء:-

ِريَن: ُكلُّ قال المؤلف: َوقَْد اْختَلََف النَّاُس فِي هََذا، فَقَاَل بَْعُض التَّابِِعيَن َوبَْعُض اْلُمتَأَخِّ ■

 َذلَِك لِْلَغاِصِب َولِْلُمْستََحقِّ َعلَْيِه بَِضَمانِِه.

َوقَاَل آَخُروَن: َما تََولََّد ِمْن لَبٍَن، أَْو ُصوٍف، أَْو إَجاَرٍة فَهَُو لِْلَغاِصِب َواْلُمْستََحقِّ َعلَْيِه، 

ا اْلَولَُد فَلِْلُمْستَِحقِّ  َق آَخُروَن فِي َذلِ  -َوأَمَّ َك بَْيَن اْلُمْستََحقِّ َعلَْيِه َوبَْيَن اْلَغاِصِب: َوفَرَّ

َق آَخُروَن بَْيَن َما ُوِجَد ِمْن  -فََجَعلُوا ُكلَّ َذلَِك لِْلُمْستََحقِّ َعلَْيِه، َولَْم يَْجَعلُوهُ لِْلَغاِصِب  َوفَرَّ

نُوهُ َما هَلََك.  َذلَِك قَائًِما َوبَْيَن َما هَلََك ِمْنهُ فَلَْم يَُضمِّ

َّل يُْعطَى إّلَّ اْلقِيَمةَ فِي ُكلِّ َشْيٍء وّل يرد شيء بالمثل.)سفيان(■   

َمْن اْستَْهلََك ِحْنطَةً أَنَّ لَهُ طََعاًما ِمْثَل طََعاِمِه.)أبو اسحاق الشيباني(■   

ا َما َعَدا َذلَِك ِمْن الْ ■  ُعُروِض، َواْلَحيََواِن َما يَُكاُل أَْو يُوَزُن فََعلَْيِه ِمْثلُهُ ِمْن نَْوِعِه، َوأَمَّ

 فَاْلقِيَمةُ.)أبو حنيفة ومالك(

اْلِمْثُل فِي ُكلِّ َذلَِك َوَّل بُدَّ، فَإِْن ُعِدَم اْلِمْثُل فَاْلَمْضُموُن لَهُ ُمَخيٌَّر بَْيَن أَْن يُْمِهلَهُ َحتَّى ■ 

المؤلف(يُوَجَد اْلِمْثُل، َوبَْيَن أَْن يَأُْخَذ اْلقِيَمةَ.)أهل الظاهر بما فيهم   

 األحاديث واآلثار:-

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ أََّل َّل يَْحلِبَنَّ أََحٌد : »-َصلَّى َّللاَّ

تَقََل طََعاُمهُ، َماِشيَةَ أََحٍد إّلَّ بِإِْذنِِه، أَيُِحبُّ أََحُدُكْم أَْن تُْؤتَى َمْشُربَتُهُ فَتُْكَسَر ِخَزانَتُهُ فَيُنْ 

صحيح(«)فَإِنََّما تَْخُزُن لَهُْم ُضُروُع َمَواِشيِهْم أَْطِعَمتَهُمْ   

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َسِعيِد ْبِن َزْيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن نُفَْيٍل َعْن َرُسوِل َّللاَّ أَنَّهُ  -َصلَّى َّللاَّ

صحيح(«)هُ َولَْيَس لِِعْرِق ظَالٍِم َحقٌّ َمْن أَْحيَا أَْرًضا َميِّتَةً فَِهَي لَ »قَاَل:   

؟ أَِعْرُق ظَالٍِم هَُو أَْم َّل؟ فَإِْن  ْن َصاَر إلَْيِه َماُل أََحٍد بَِغْيِر َحقٍّ قال المؤلف: فَنَْسأَلُهُْم َعمَّ

ْسًَل  نََن، َوتََرُكوا قَْولَهُْم، َوقَْوَل أَْهِل اْْلِ ِم .. َوإَِذا لَْم يَُكْن قَالُوا: َّل، َخالَفُوا اْلقُْرآَن، َوالسُّ

، إْذ َّل َواِسطَةَ بَْينَهَُما.. َوإِْن قَالُوا: بَْل بِِعْرِق ظَالٍِم هَُو بِيَِدِه،  ِعْرُق ظَالٍِم فَهَُو ِعْرُق َحقٍّ

ا َسَرى فِيِه َذلَِك اْلِعْرُق..  لَِزَمهُْم أَْن َّل َحقَّ لَهُ فِي َشْيٍء ِممَّ
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 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم صَ  -قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َماِن.)ضعيف() اْنفََرَد بِِه -لَّى َّللاَّ : اْلَخَراَج بِالضَّ

) ْنِجيُّ  َمْخلَُد ْبُن َخفَّاٍف، َوُمْسلُِم ْبُن َخالٍِد الزِّ

ةٌ، ِِلَنَّهُ إنََّما َجاَء فِيَمْن اْشتََرى َعْبًدا  قال المؤلف: ثُمَّ لَْو َصحَّ لََما َكاَن لَهُْم فِيِه ُحجَّ

َوهََكَذا نَقُوُل نَْحُن، ِِلَنَّهُ قَْد َملََكهُ ِمْلًكا  -فَاْستََغلَّهُ، ثُمَّ َوَجَد بِِه َعْيبًا فََردَّهُ، فََكاَن َخَراُجهُ لَهُ 

 َصِحيًحا فَاْستََغلَّ َمالَهُ َّل َماَل َغْيِرِه، َوِمْن اْلبَاِطِل أَْن يُقَاَس اْلَحَراُم َعلَى اْلَحًَلِل.

ِ إنَّ رَ ■ » ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُسوَل َّللاَّ قََضى َعلَى َمْن أَْعتََق ِشْرًكا لَهُ فِي َعْبٍد بِأَْن  -َصلَّى َّللاَّ

َم َعلَْيِه بَاقِيِه لَِشِريِكِه.)صحيح(  يُقَوَّ

: -َوْجهَْيِن  قال المؤلف: َوهََذا ِمْن َعَجائِبِِهْم فَإِنَّهُْم أَْفَحُشوا اْلَخطَأَ فِي هََذا اِّلْحتَِجاِج ِمنْ 

اْحتَِجاُجهُْم بِِه فِيَمْن اْستَْهلََك، َواْلُمْعتُِق نَِصيبَهُ ِمْن َعْبٍد بَْينَهُ َوبَْيَن آَخَر لَْم  -أََحُدهَُما 

ُ تَعَ  تَهُ الَّتِي أَبَاَح َّللاَّ الَى يَْستَْهلِْك َشْيئًا، َوَّل َغَصَب َشْيئًا، َوَّل تََعدَّى أَْصًًل، بَْل أَْعتََق ِحصَّ

ِ تََعالَى أَْنفََذهُ َّل لِتََعدٍّ ِمْن اْلُمْعتَِق أَْصًًل.  لَهُ ِعْتقَهَا، َوإِنََّما هَُو ُحْكٌم ِمْن َّللاَّ

ِ »عن أَنََس ْبَن َمالٍِك يَُحدُِّث ■  ُ  -أَنَّ َزْينََب بِْنَت َجْحٍش أَْهَدْت إلَى َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

فِي بَْيِت َعائَِشةَ َويَْوِمهَا: َجْفنَةً ِمْن َحْيٍس، فَقَاَمْت َعائَِشةُ فَأََخَذْت  َوهُوَ  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْلقَْصَعةَ فََضَربَْت بِهَا اِْلَْرَض فََكَسَرْتهَا، فَقَاَم َرُسوُل َّللاَّ إلَى  -َصلَّى َّللاَّ

َوقَاَل لَِعائَِشةَ: لَِك الَّتِي  -، فَقَاَل: هَِذِه َمَكاُن َصْحفَتِهَا قَْصَعٍة لَهَا فََدفََعهَا إلَى َرُسوِل َزْينَبَ 

)صحيح(« َكَسْرتِ   

َراِهِم بِاْلقِيَمِة.. فََعلِْمنَا أَنَّهُ  َّل  -َعلَْيِه السًََّلُم  -قال المؤلف: فَهََذا قََضاٌء بِاْلِمْثِل َّل بِالدَّ

: إنَّهَا لَك ِمْن أَْجِل -َعلَْيِه السًََّلُم  -ثََر ِمْن َحقِِّه، َولَْم يَقُْل يُْعِطي أََحًدا َغْيَر َحقِِّه، َوَّل أَكْ 

-َعلَْيِه السًََّلُم  -َكْسِرك إيَّاهَا فَقَْد َكَذَب َعلَْيِه َمْن نََسَب إلَْيِه هََذا اْلُحْكَم ِمْن َغْيِر أَْن يَقُولَهُ 

. 

ُ َعْنهَا  -اَرةَ الَّتِي أَْعطَى لَِعائَِشةَ فََصحَّ بَِذلَِك يَقِينًا أَنَّ تِْلَك اْلِكسَ  َّل تَْخلُو ِمْن  -َرِضَي َّللاَّ

ا أَنَّهَا لَْم تَْصلُْح لَِشْيٍء فَأَْبقَاهَا َكَما يَِحلُّ لُِكلِّ إْنَساٍن ِمنَّا َما -أََحِد َوْجهَْيِن َّل ثَالَِث لَهَُما  : إمَّ

ا أَنَّ قَْصَعةَ َعائَِشةَ الَّتِي أَْعطَى  فََسَد ُجْملَةً ِمْن َمتَاِع َغْيِرِه َولَمْ  يَْنتَفِْع ِمْنهُ َشْيٌء. َوإِمَّ

ُ َعْنهَا  -َكانَْت َخْيًرا ِمْن الَّتِي َكانَْت لَِزْينَِب  تِْلَك  -َعلَْيِه السًََّلُم  -فََجْبَر  -َرِضَي َّللاَّ

يَاَدةَ بِتِْلَك اْلِكَساَرِة، َوإِّلَّ فَنَْحُن َعلَى يَقِ  َّل يُْعِطي أََحًدا َماَل  -َعلَْيِه السًََّلُم  -يٍن ِمْن أَنَّهُ الزِّ

، َوإِنََّما َحقُّ اْلَمْجنِيِّ َعلَْيِه فِي َعْيِن َمالِِه َّل فِي َغْيِرِه، فََما َداَمْت اْلَعْيُن  َغْيِرِه بَِغْيِر َحقٍّ

لَِك، فَإِْن َعِدَم ُجْملَةً فَِحينَئٍِذ يَْقِضي لَهُ أَْو َشْيٌء ِمْنهَا َمْوُجوَدْيِن فًََل َحقَّ لَهُ فِي َغْيِر ذَ 

بِاْلِمْثِل.. فَإَِذا َعِدَم اْلِمْثَل ِمْن نَْوِعِه فَُكلُّ َما قَاَوَمهُ َوَساَواهُ فَهَُو أَْيًضا ِمْثٌل لَهُ ِمْن هََذا 

ا هَُو َعلَْيِه ِمْن نَْوِعِه، فَلَِذلَِك قََضْينَا بِِه ِعْنَد َعَدِم اْلِمْثِل  اْلبَاِب، إّلَّ أَنَّهُ أَقَلُّ ِمْثلَْيِه ِممَّ

  -اْلُمْطلَِق 

اهَا اْلُمْشتَِري فََولََدْت لَهُ أَْوَّلًدا فََجاَء أَبُوهُ ■  َعْن ُحَمْيٍد أَنَّ َرُجًًل بَاَع َجاِريَةً ِِلَبِيِه فَتََسرَّ

إلَْيِه، فَقَاَل اْلُمْشتَِري: َدْع لِي َولَِدي، فََخاَصَمهُ إلَى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب فََردَّهَا َوَولََدهَا 

 فَقَاَل لَهُ: َدْع لَهُ َولََدهُ.)صحيح(

ُ َعْنهُ  -قال المؤلف: هَِذِه َشفَاَعةٌ ِمْن ُعَمَر  َوَرْغبَةٌ َولَْيَس فَْسًخا لِقََضائِِه بِهَا  -َرِضَي َّللاَّ
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 َوبَِولَِدهَا لَِسيِِّدهَا.

َجهَا َرُجٌل ِمْنهُْم فََولََدْت لَهُ َعْن ِخًَلٍس: أَنَّ ■  ةٌ، فَتََزوَّ أََمةً أَتَْت طَيِّئًا فََزَعَمْت أَنَّهَا ُحرَّ

، أَْوَّلًدا ثُمَّ إنَّ َسيَِّدهَا ظَهََر َعلَْيهَا فَقََضى بِهَا ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن: أَنَّهَا َوأَْوَّلَدهَا لَِسيِِّدهَا

نَّةَ ُكلُّ َرْأٍس َرْأَسْيِن.)صحيح(َوأَنَّ لَِزْوِجهَا َما أَْدرَ  َك ِمْن َمتَاِعِه، َوَجَعَل فِيِهْم اْلِملَّةَ َوالسُّ  

 -َوهَُو أَبُو اْلَولَِد  -َعْن اْلَحَكِم ْبِن ُعتَْيبَةَ أَنَّ اْمَرأَةً َواْبنًا لَهَا بَاَعا َجاِريَةً لَِزْوِجهَا ■ 

ثُمَّ َجاَء َزْوُجهَا فََخاَصَم إلَى َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب فَقَاَل: لَْم فََولََدْت اْلَجاِريَةُ لِلَِّذي اْبتَاَعهَا 

: قَْد بَاَع اْبنُك َوبَاَعْت اْمَرأَتُك قَاَل: إْن ُكْنت تََرى لِي َحقًًا  أَبِْع َولَْم أَهَْب فَقَاَل لَهُ َعلِيٌّ

ا َرأَى فَأَْعِطنِي قَاَل: فَُخْذ َجاِريَتَك َواْبنَهَا، ثُمَّ َسَجَن  اْلَمْرأَةَ َواْبنَهَا َحتَّى تََخلََّصا لَهُ، فَلَمَّ

ْوُج َذلَِك أَْنفََذ اْلبَْيَع.)صحيح(  الزَّ

قال المؤلف: فَهََذا َعلِيٌّ قَْد َرأَى اْلَحقَّ أَنَّهَا َوَولََدهَا لَِسيِِّدهَا َوقََضى بَِذلَِك، َوَسَجَن اْلَمْرأَةَ 

يِهَما، َواِْلَْخُذ بِاْلَخًَلِص قَْد يَُكوُن اْلُمَراُد بِِه َردَّ الثََّمِن  -َذلَِك َوهَُما أَْهٌل لِ  -َوَولََدهَا  لِتََعدِّ

.  َوهََذا َحقٌّ

ْعبِيِّ َعْن َعلِيٍّ فِي َرُجٍل اْشتََرى َجاِريَةً فََولََدْت لَهُ ثُمَّ اْستََحقَّهَا آَخُر بِبَيِّنٍَة؟ قَاَل ■  َعْن الشَّ

: تَُردُّ َعلَ  ْيِه، َويَقُوُم َولَُدهَا فَيَْغَرُم الَِّذي بَاَعهُ بَِما َعزَّ َوهَاَن.َعلِيٌّ  

ة بِاْلقِيَمِة.)ضعيف منقطع(■  َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن يََساٍر قَاَل: قََضى ُعَمُر فِي أَْوَّلِد اْلَغارَّ  

ْت أََمةٌ قَْوًما َوَزَعَمْت أَنَّ ■  َجْت فِيِهْم فََولََدْت َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن يََساٍر قَاَل: َغرَّ ةٌ فَتََزوَّ هَا ُحرَّ

ةٌ.  أَْوَّلًدا فََوَجُدوهَا أََمةٌ فَقََضى ُعَمُر بِقِيَمِة أَْوَّلِدهَا فِي ُكلِّ َمْغُروٍر ُغرَّ

 ]َمْسأَلَةٌ أَْتلََف آِلَخَر َشْيئًّا[م1111

َم ُكلُّ َذلَِك َوَمْن َكَسَر ِْلَخَر َشْيئًا، أَْو َجَرَح لَهُ َعْبًدا، أَْو َحيََوانً  ا، أَْو َخَرَق لَهُ ثَْوبًا، قُوِّ

َم َكَما هَُو السَّاَعةُ، َوُكلَِّف اْلَجانِي أَْن يُْعِطَي َصاِحَب  ا َجنَى َعلَْيِه، ثُمَّ قُوِّ َصِحيًحا ِممَّ

نِيَّ َعلَْيِه لِْلَجانِي لَِما الشَّْيِء َما بَْيَن اْلقِيَمتَْيِن َوَّل بُدَّ، َوَّل يَُجوُز أَْن يُْعِطَي الشَّْيَء اْلَمجْ 

َذَكْرنَا آنِفًا َوإِنََّما َعلَْيِه أَْن يَْعتَِدي َعلَْيِه بِِمْثِل َما اْعتََدى فَقَْط، َوَسَواٌء َكانَْت اْلِجنَايَةُ 

 َصِغيَرةً أَْو َكبِيَرةً َّل يَِحلُّ هََذا.

 أقوال الفقهاء:-

ى َصاِحبِِه فَإِْن ُوِجَد َوقَْد قَطََعهُ اْلَغاِصُب فََصاِحُب الثَّْوِب َمْن َغَصَب ثَْوبًا فَإِنَّهُ يَُردُّ إلَ ■ 

نَهُ قِيَمةَ  ُمَخيٌَّر بَْيَن أَْخِذِه َكَما هَُو َوَما نَقََصهُ اْلقَْطُع َوبَْيَن أَْن يُْعِطيَهُ لِْلَغاِصِب َويَُضمِّ

الثَّْوِب، فَإِْن لَْم يُوَجْد إّلَّ َوقَْد َخاطَهُ قَِميًصا: فَهَُو لِْلَغاِصِب بًَِل تَْخيِيٍر، َولَْيَس َعلَْيِه إّلَّ 

 قِيَمةُ الثَّْوبِ .)الحنفية(

ْسًَلِم فِي أَنَّ ُكلَّ ثَْوٍب قُِطَع ِمْن ُشقٍَّة فَإِنَّهُ ☆ قال المؤلف: َوَما يَُشكُّ أََحٌد ِمْن أَْهِل اْْلِ

قَِّة، َوُكلَّ َدقِيٍق طُِحَن ِمْن ِحْنطَ  ِة إْنَساٍن فَهَُو لَِصاِحِب اْلِحْنطَِة، َوُكلَّ لَْحٍم لَِصاِحِب الشُّ

وَن بِهََذا ثُمَّ َّل يُبَالُوَن بِأَْن يَقُولُوا: اْلَغْصُب،  -ُشِوَي فَهَُو لَِصاِحِب اللَّْحِم  َوهُْم يُقِرُّ

اِب.  َوالظُّْلُم، َوالتََّعدِّي يُِحلُّ أَْمَواَل اْلُمْسلِِميَن لِْلُغصَّ

 األحاديث:-

■ « ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أن ْاَمْرأَِة َدَعْت َرُسوَل َّللاَّ إلَى َطَعاٍم فَأَْخبََرْتهُ أَنَّهَا أََراَدْت  -َصلَّى َّللاَّ
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اةَ الَّتِي لَِزْوِجِك فَبََعثَْت بِهَ  ا اْبتِيَاَع َشاٍة فَلَْم تَِجْدهَا فَأَْرَسلَْت إلَى َجاَرٍة لَهَا: اْبَعثِي إلَيَّ الشَّ

ِ إلَيْ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -هَا فَأََمَر َرُسوُل َّللاَّ اِة أَْن تُْطَعَم اِْلََساَرى -َصلَّى َّللاَّ ضعيف(«)بِالشَّ  

 ■ ِ ِد ْبِن ِسيِريَن أَنَّ أَْصَحاَب َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن ُمَحمَّ نََزلُوا بِأَْهِل  -َصلَّى َّللاَّ

يُق، فَاْنطَلََق النُّْعَماُن فََجَعَل يَقُوُل لَهُْم: يَُكوُن َكَذا َوَكَذا َماٍء َوفِيِهْم أَبُو بَكْ  دِّ َوهُْم  -ٍر الصِّ

فَأَْخبََر أَبُو بَْكٍر بَِذلَِك فَقَاَل:  -يَأْتُونَهُ بِالطََّعاِم َواللَّبَِن، َويُْرِسُل هَُو بَِذلَِك إلَى أَْصَحابِِه 

اِن ُمْنُذ اْليَْوِم، ثُمَّ أَْدَخَل يَده فِي َحْلقِِه فَاْستَقَاَءهُ.أََرانِي آِكُل ِكهَانَةَ النُّْعمَ   

َعْن َعْوِف ْبِن َمالٍِك اِْلَْشَجِعيِّ قَاَل: ُكْنت فِي َغْزَوِة َذاِت السًََّلِسِل فََذَكَر قِْسَمتُهُ ■ 

أَْصَحابِِه فَطَبَُخوهُ فَأََكلُوهُ، ثُمَّ َسأَلَهُ اْلَجُزوَر بَْيَن اْلقَْوِم َوأَنَّهُْم أَْعطَْوهُ ِمْنهَا، فَأَتَى بِِه إلَى 

ِ َما أَْحَسْنت ِحيَن أَْطَعْمتنَا هََذا ثُمَّ قَاَما  أَبُو بَْكٍر، َوُعَمُر َعْنهُ؟ فَأَْخبََرهَُما، فَقَاَّل لَهُ: َوَّللَاَّ

 يَتَقَيَّآِن َما فِي بُطُونِِهَما.

؟ قَاَل ُسلَْيَماُن: عن ُسلَْيَماَن التَّْيِميُّ أَنَّ أَْهَل ■  اْلُكوفَِة قَالُوا لَهُ: قَْد َشِرَب َعلِيٌّ نَبِيَذ اْلَجرِّ

ُث أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب أَْخبََر أَنَّهُ نَبِيَذ َجرِّ   فَقُْلت لَهُْم: هََذا أَبُو إِْسَحاَق اْلهَْمَدانِيُّ يَُحدِّ

 تَقَيَّأَهُ.

َحابَِة َوِعْلِمِهْم َّل ُمَخالَِف لَهُْم  قال المؤلف: فَهََذا أَبُو بَْكٍر، َوُعَمُر َوَعلِيٌّ بَِحْضَرِة الصَّ

ْيِه ِمْنهُْم فِي َذلَِك َّل يََرْوَن الطََّعاَم اْلَمأُْخوَذ بَِغْيِر َحقٍّ ِمْلًكا ِْلِخِذِه، َوإِْن أََكلَهُ، بَْل يََرْوَن َعلَ 

َما َداَم يَْقِدُر َعلَى َذلَِك، َوإِْن اْستَْهلََكهُ، فَبِأَيِّ َشْيٍء إْخَراَجهُ، َوأَْن َّل يُْبقِيَهُ فِي ِجْسِمِه 

ٍد: َوبِهََذا نَقُوُل، فََما َداَم اْلَمرْ  ُء تََعلََّق هَُؤَّلِء اْلقَْوُم فِي إبَاَحِة اْلَحَراِم ِجهَاًرا؟ قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

َك، َوَّل يَِحلُّ إْمَساُك اْلَحَراِم أَْصًًل فَإِْن َعَجَز َعْن يَْقِدُر َعلَى أَْن يَتَقَيَّأَهُ، فَفَْرٌض َعلَْيِه َذلِ 

ُ نَْفًسا إّلَّ ُوْسَعهَا..  َذلَِك فًََل يَُكلُِّف َّللاَّ

ا فَتََهدََّمْت[م1111  ]َمْسأَلَةٌ َغَصَب َدارًّ

ِ تََعالَى: }فََمِن َوَمْن َغَصَب َداًرا فَتَهَدََّمْت ُكلَِّف َردَّ بِنَائِهَا َكَما َكاَن َوَّل بُدَّ، لِ  قَْوِل َّللاَّ

[ َوهَُو قَْد اْعتََدى ١٢٦اْعتََدى َعلَْيُكْم فَاْعتَُدوا َعلَْيِه بِِمْثِل َما اْعتََدى َعلَْيُكْم{ ]البقرة: 

ِل َعلَى اْلبِنَاِء اْلُمَؤلَِّف فََحال بَْينَهُ َوبَْيَن َصاِحبِِه، َوهَُو بِإِْجَماِعِهْم َمَعنَا َوإِْجَماِع أَهْ 

هَا فِي ُكلِّ َوْقٍت إلَى َصاِحبِهَا، فًََل يَُجوُز أَْن يَْسقُطُ َعْنهُ بِهَْدِمهَا َما  ْسًَلِم َمأُْموٌر بَِردِّ اْْلِ

 لَِزَمهُ..

ا فََزَرَعَها أَْو لَْم يَْزَرْعَها[م1111  ]َمْسأَلَةٌ ِمْن َغَصَب أَْرضًّ

هَا َوَما نَقََص ِمْنهَا، َوُمَزاَرَعتُهُ َوَمْن َغَصَب أَْرًضا فََزَرَعهَا، أَْو لَْم يَْزرَ  ْعهَا فََعلَْيِه َردُّ

 ِمْثلُهَا لَِما َذَكْرنَا ِمْن أَنَّهُ َحاَل بَْيَن َصاِحبِهَا َوبَْيَن َمْنفََعِة أَْرِضِه، َوَّل َمْنفََعةَ لِْْلَْرِض إّلَّ 

ْرُع َواْلُمَزاِرَعةُ ..َوقَاَل اْلَحنَفِيُّوَن: اِْلَْرُض َّل   تُْغَصُب، َوهََذا َكِذٌب ِمْنهُْم، ِِلَنَّ الزَّ

ينَا ِمْن طَِريِق اْلبَُخاِريِّ عن ابن ■ اْلَغْصَب هَُو أَْخُذ الشَّْيِء بَِغْيِر َحقِِّه ظُْلًما  َوقَْد ُروِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عمَر: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ا بَِغْيِر َحقِِّه َمْن أََخَذ ِمْن اِْلَْرِض ِشْبرً » -َصلَّى َّللاَّ

« .ُخِسَف بِِه يَْوَم اْلقِيَاَمِة إلَى َسْبِع أََرِضينَ   

، فََصحَّ أَنَّهَا تُْغَصُب.  فََصحَّ أَنَّ اِْلَْرَض تُْؤَخُذ بَِغْيِر َحقٍّ

ى فََغَرَسهُ[م1111  ]َمْسأَلَةٌ َغَصَب ُزَرْيَعةًّ فََزَرَعَها أَْو نَوًّ
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فََزَرَعهَا، أَْو نًَوى فََغَرَسهُ، أَْو َملُوًخا فََغَرَسهَا، فَُكلُّ َما تََولََّد ِمْن َوَمْن َغَصَب ُزَرْيَعةً 

اِرُع  ِريَعِة يَْضَمنُهُ لَهُ الزَّ ْرِع فَلَِصاِحِب الزَّ َوُكلُّ َما نَبََت ِمْن النََّوى، َواْلَملُوِخ  -الزَّ

فِي اِْلَبَِد فَلَهُ، َّل َحقَّ لِْلَغاِصِب فِي َشْيٍء ِمْن  َوُكلُّ َما أَْثَمَرْت تِْلَك الشََّجرُ  -فَلَِصاِحبِهَا 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َذلَِك لَِما َذَكْرنَا ِمْن قَْوِل َرُسوِل َّللاَّ « َولَْيَس لِِعْرِق ظَالٍِم َحقٌّ : »-َصلَّى َّللاَّ

. 

ا َوِِلَنَّ ُكلَّ َما تََولََّد ِمْن َماِل اْلَمْرِء فَلَهُ، َوإِنَّمَ  ا يَِحلُّ لِلنَّاِس ِمْن َذلَِك َما َّل َخْطَب لَهُ بِِه ِممَّ

أُ ِمْنهُ َصاِحبُهُ فَيَْطَرُحهُ ُمبِيًحا لَهُ، ِمْن أَْخِذِه ِمْن النََّوى َونَْحِو َذلَِك فَقَْط، َّل َما لَْم  يَتَبَرَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -يُبِْحهُ  َوبِاّلَِلَّ  

 ]َمْسأَلَةٌ َعَدا َعلَيْ ِه َحيََواٌن فَلَْم يَْقِدْر َعلَى َدْفِعِه إَلَّ بِقَْتلِِه[م1111

ْم َوُكلُّ َمْن َعَدا َعلَْيِه َحيََواٌن ُمتََملٌَّك ِمْن بَِعيٍر، أَْو فََرٍس أَْو بَْغٍل، أَْو فِيٍل، أَْو َغْيِر َذلَِك، فَلَ 

لَهُ فًََل َضَماَن َعلَْيِه فِيِه.. َّل يَْخلُو َمْن َعَدْت يَْقِدْر َعلَى َدْفِعِه َعْن نَْفِسِه إّلَّ بِقَْتلِِه فَقَتَ 

بَهُ اْلبَِهيَمةُ َعلَْيِه فََخِشَي أَْن تَْقتُلَهُ أَْو أَْن تَْجَرَحهُ، أَْو أَْن تَْكِسَر لَهُ ُعْضًوا أَْو أَْن تُْفِسَد ثِيَا

ا َّل  ِمْن أَْن يَُكوَن َمأُْموًرا بِإِبَاَحِة َذلَِك لَهَا، َمْنِهيًًا َعْن اِّلْمتِنَاِع ِمْنهَا َوَدْفِعهَا، َوهََذا ِممَّ

َ تََعالَى يَقُوُل: }َوّل تُْلقُوا بِأَْيِديُكْم إِلَى التَّْهلَُكِة{ ]البقرة:  [ َوهََذا ١٢١يَقُولُونَهُ.. ِِلَنَّ َّللاَّ

ا َعْن إْمَكانِهَا ِمْن ُروِحِه، أَْو َعلَى ُعُموِمِه، أَْو يَُكوُن َمأُْموًرا بَِدْفِعهَا َعْن نَْفِسِه َمْنِهيًً 

 ِجْسِمِه، أَْو َمالِِه، أَْو أَِخيِه اْلُمْسلِِم، َوهََذا هَُو اْلَحقُّ لَِما َذَكْرنَا.

 َمنْ فَإَِذا هَُو َمأُْموٌر بَِذلَِك َولَْم يَْقِدْر َعلَى النََّجاِة ِمْنهَا إّلَّ بِقَْتلِهَا فَهَُو َمأُْموٌر بِقَْتلِهَا.. ]وَ 

فََعَل َما أُِمَر بِِه[ فَهَُو ُمْحِسٌن ]َوإِْذ هَُو ُمْحِسٌن[ فَقَْد قَاَل تََعالَى: }َما َعلَى اْلُمْحِسنِيَن ِمْن 

[٢١َسبِيٍل{ ]التوبة:   

 أقوال الفقهاء:-

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن.■ قول المؤلف هو قول: َمالٍِك، َوالشَّافِِعيِّ  

عليه الضمان في ذلك.)الحنفية(■  

 األحاديث واآلثار:-

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن النَّبِيِّ ■  صحيح(«)اْلَعْجَماُء َجْرُحهَا ُجبَارٌ » -َصلَّى َّللاَّ  

ةَ لَهُْم فِيِه، ِِلَنَّنَا لَْم نَُخالِْفهُْم فِي أَنَّ َما َجَرَحْتهُ اْلَعْجَماُء  قال المؤلف: َوبِِه نَقُوُل َوَّل ُحجَّ

ائَِق، َواْلقَائَِد،  َّل يَْغَرُم َولَْيسَ  اِكَب، َوالسَّ ةٌ َعلَْيِهْم فِي تَْضِمينِِهْم الرَّ فِيِه إّلَّ هََذا بَْل هَُو ُحجَّ

ا لَْم يَْحِمْلهَا َعلَْيِه فَهُْم اْلُمَخالِفُوَن لِهََذا اِْلَثَِر.  َما أََصاَب اْلَعْجَماُء ِممَّ

ْيِه فَْحٌل لِيَْقتُلَهُ فََضَربَهُ بِالسَّْيِف فَقَتَلَهُ فَأَْغَرَمهُ أَبُو عن َعْبِد اْلَكِريِم " إنَّ إْنَسانًا َعَدا َعلَ ■ 

 بَْكٍر إيَّاهُ، َوقَاَل: بَِهيَمةٌ َّل تَْعقُِل ".)ضعيف منقطع ومثله عن على (

َم ".)صحيح(■  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل " َمْن أََصاَب اْلَعْجَماَء ُغرِّ  

ا قَْولُ  أَبِي هَُرْيَرةَ فََصِحيٌح، َوَمْن أََصاَب اْلَعْجَماَء قَاِصًدا لَهَا َغْيَر  قال المؤلف: َوأَمَّ

 ُمْضطَرٍّ فَهَُو َغاِرٌم.

أَنَّ ُغًَلًما َدَخَل َداَر َزْيِد ْبِن ُصوَحاَن فََضَربَْتهُ نَاقَةٌ لَِزْيٍد فَقَتَلَْتهُ فََعَمَد أَْولِيَاُء اْلُغًَلِم ■ 

ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َدَم اْلُغًَلِم َوأَْغَرَم َوالَِد اْلُغًَلِم ثََمَن النَّاقَِة ، َوَعْن فََعقَُروهَا فَأَْبطََل 
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 ُشَرْيٍح ِمْثُل هََذا.

قال المؤلف: َمْن قَتَلَْت بَِهيَمةٌ َولِيَّهُ فََمَضى بَْعَد ِجنَايَتِهَا فَقَتَلَهَا فَهَُو َضاِمٌن لَهَا، ِِلَنَّهَا َّل 

 َذْنَب لَهَا.

 ]َمْسأَلَةٌ ََل َضَماَن َعلَى َصاِحِب اْلبَِهيَمِة فِيَما َجنَْتهُ[م1111

َوَّل َضَماَن َعلَى َصاِحِب اْلبَِهيَمِة فِيَما َجنَْتهُ فِي َماٍل أَْو َدٍم لَْيًًل أَْو نَهَاًرا لَِكْن يُْؤَمُر 

ِ َصاِحبُهُ بَِضْبِطِه، فَإِْن َضبَطَهُ فََذاَك، َوإِْن َعاَد َولَْم   -يَْضبِْطهُ بِيَع َعلَْيِه، لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ا بَْيُع َما تََعدَّى ِمْن اْلَعْجَماِء «... اْلَعْجَماُء َجْرُحهَا ُجبَارٌ : »-َصلَّى َّللاَّ َوأَمَّ

ِ تََعالَى: }َوتََعاَونُوا َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى{ ]المائدة: [ َوِمْن اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى ِحْفظُ ٢ فَلِقَْوِل َّللاَّ

ُروِع، َوالثَِّماِر الَّتِي ِهَي أَْمَواُل النَّاِس فًََل يَُعاُن َعلَى فََساِدهَا..  الزُّ

 أقوال الفقهاء:-

قول المؤلف هَُو قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، َوأَبِي ُسلَْيَماَن.■  

ا َجنَْتهُ نَهَاًرا.)الشعبي وشريح ومالك والشافعي(يَْضَمُن َما َجنَْتهُ لَْيًًل َوَّل يَْضَمُن مَ ■   

 اآليات واألحاديث واآلثار:-

ِ تََعالَى: }َوَداُوَد َوُسلَْيَماَن إِْذ يَْحُكَماِن فِي اْلَحْرِث ■  عن َمْسُروٍق، َوُمَجاِهٍد، فِي قَْوِل َّللاَّ

[ }فَفَهَّْمنَاهَا ُسلَْيَماَن َوُكًل ٧٨ِديَن{ ]اِلنبياء: إِْذ نَفََشْت فِيِه َغنَُم اْلقَْوِم َوُكنَّا لُِحْكِمِهْم َشاهِ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -[ َوأَنَّ ُسلَْيَماَن ٧٢آتَْينَا ُحْكًما َوِعْلًما{ ]اِلنبياء:  قََضى فِي َذلَِك  -َصلَّى َّللاَّ

، لَهُْم ُصوفُهَا َوأَْلبَانُهَا َحتَّى فِي َغنٍَم أَْفَسَدْت َحْرَث قَْوٍم بِأَْن َدفََع اْلَغنََم إلَى أَْهِل اْلَحْرثِ 

 يَُعوَد اْلِعنَُب أَْو اْلَحْرُث َكَما َكاَن.

ْنيَا َواَلَِّذي َّل نَُشكُّ فِيِه أَنَّ بَْيَن هَُؤَّلِء  قال المؤلف: َوهََذا َعَجٌب ِمْن َعَجائِِب الدُّ

فِي ِريَاٍح َوَمهَاِمهَ فَْيَحاَء، َولَْو َرَوْوا لَنَا  َما -َعلَْيِه السًََّلُم  -اْلَمْذُكوِريَن َوبَْيَن ُسلَْيَماَن 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َذلَِك َعْن َرُسوِل َّللاَّ ةٌ ِِلَنَّهُ ُمْرَسٌل. -َصلَّى َّللاَّ َما قَاَمْت بِِه ُحجَّ  

ِ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ْلَحَوائِِط ِحْفظَهَا بِالنَّهَاِر، قََضى أَنَّ َعلَى أَْهِل ا -َصلَّى َّللاَّ

ْهِريُّ َعْن َحَراِم ْبِن ُمَحيَِّصةُ «)َوَعلَى أَْهِل اْلَماِشيَِة َما أََصابَْت بِاللَّْيلِ  ضعيف() َرَواهُ الزُّ

ْهِريُّ أَْيًضا َعْن أَبِي أَُماَمةَ ْبِن َسْهِل ْبِن ُحنَْيٍف أَنَّ نَاقَةً  -َعْن أَبِيِه  لِْلبََراِء، َوَرَواهُ الزُّ

فََصحَّ أَنَّهُ ُمْرَسٌل ِِلَنَّ َحَراًما لَْيَس هَُو اْبُن ُمَحيَِّصةُ لُِصْلبِِه إنََّما هَُو اْبُن َسْعِد ْبِن 

 ُمَحيَِّصةُ، َوَسْعٌد لَْم يَْسَمْع ِمْن اْلبََراِء َوَّل أَبُو أَُماَمةَ(

اَن يَقُوُل: بَِردِّ اْلبَِعيِر، َواْلبَقََرِة، َواْلِحَماِر، عن َعْبُد اْلَكِريِم أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب كَ ■ 

َواِري، إلَى أَْهلِِهنَّ ثًََلثًا إَذا ُحِظَر اْلَحائِطُ ثُمَّ يُْعقَْرَن.)ضعيف(  َوالضَّ

ْن السََّواِد إلَى يَْحيَى ْبُن َسِعيٍد التَّْيِميُّ قَاَل: أَْخبََرنِي ُمَكاتٌَب لِبَنِي أََسٍد أَنَّهُ أَتَى بِنَقٍَد مِ ■ 

ا اْنتَهَى إلَى ِجْسِر اْلُكوفَِة َجاَء َمْولًى لِبَْكِر ْبِن َوائٍِل فَتََخلََّل النَّقََد َعلَى اْلِجْسرِ   اْلُكوفَِة فَلَمَّ

ُجَل فِي اْلفَُراِت فََغِرَق فَأََخْذت فََجاَء َمَوالِيِه إلَى َموَ  الِيَّ فَنَفََرْت ِمْنهَا نَْقَدةٌ فَقَطََرْت الرَّ

بِي فََعَرَض َمَوالِيَّ َعلَْيِهْم ُصْلًحا أَْلفَْي ِدْرهٍَم َوَّل يَْرفَُعوَن إلَى َعلِيٍّ فَأَبَْوا فَأَتَْينَا َعلِيَّ ْبَن أَ 

طَالٍِب فَقَاَل لَهُْم: إْن َعَرْفتُْم النَّْقَدةَ بَِعْينِهَا فَُخُذوهَا، َوإِْن اْختَلََطْت َعلَْيُكْم 

عيف(فََشْرَواهَا.)ض  
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ٍة أَْو َذَهٍب[م1111  ]َمْسأَلَةٌ َكَسَر إنَاَء فِضَّ

 ِ ٍة أَْو إنَاَء َذهٍَب فًََل َشْيَء َعلَْيِه، َوقَْد أَْحَسَن لِنَْهِي َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى  -َوَمْن َكَسَر إنَاَء فِضَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  .َعْن َذلَِك، ..َوَكَذلَِك َمْن َكَسَر َصلِيبًا أَ  -َّللاَّ يٍّ ْو أَْهَرَق َخْمًرا لُِمْسلٍِم؛ أَْو لِِذمِّ  

 أقوال الفقهاء:-

يٌّ فََعلَْيِه ِمْثلُهَا.)الحنفية(■  يٍّ ُمْسلٌِم فََعلَْيِه قِيَمتُهَا، َوإِْن أَْهَرقَهَا ِذمِّ إْن أَْهَرَق َخْمًرا لِِذمِّ  

ِ قال المؤلف: َوهََذا بَاِطٌل، َوَّل قِيَمةَ لِْلَخْمِر، َوقَْد  َم َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َحرَّ َصلَّى َّللاَّ

 بَْيَعهَا َوأََمَر بِهَْرقِهَا، فََما َّل يَِحلُّ بَْيُعهُ َوَّل ِمْلُكهُ فًََل َضَماَن فِيِه، فَإِْن قَالُوا: ِهَي أَْمَوالُ  -

ُ تََعالَ  ِة قُْلنَا: َكَذْبتُْم َوَما َجَعلَهَا َّللاَّ مَّ َمهَا َماًّل ِِلََحٍد، َولَِكْن أَْخبُِرونَا: أَِهَي أَْهِل الذِّ ى ُمْذ َحرَّ

َ تََعا ِة أَْم ِهَي َحَراٌم َعلَْيِهْم؟ فَإِْن قَالُوا: ِهَي لَهُْم َحًَلٌل َكفَُروا؛ ِِلَنَّ َّللاَّ لَى َحًَلٌل ِِلَْهِل الذَّمَّ

ُ َوَرُسولُهُ َوّل يَِدينُوَن ِديَن قَْد أَْخبََر فِيَما نََعاهُ َعلَْيِهْم أَنَّهُْم }َوّل يَُحرِّ  َم َّللاَّ ُموَن َما َحرَّ

{ ]التوبة:  [ .٢٢اْلَحقِّ  

 ِ ْسًَلِم َّلِزٌم لِْلُكفَّاِر لُُزوَمهُ لِْلُمْسلِِميَن، َوأَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  َوَّل يَْختَلُِف ُمْسلَِماِن فِي أَنَّ ِديَن اْْلِ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - ْبُعوٌث إلَْيِهْم َكَما بُِعَث إلَْينَا، َوأَنَّ طَاَعتَهُ فَْرٌض َعلَْيِهْم َكَما مَ  -َصلَّى َّللاَّ

هُ ِهَي َعلَْينَا؟ فَإِْن قَالُوا: بَْل ِهَي َعلَْيِهْم َحَراٌم؟ قُْلنَا: َصَدْقتُْم فََمْن أَْتلََف َماًّل َّل يَِحلُّ تََملُّكُ 

كانت الخمر من أموالهم فإن الصليب واِلصنام  فَقَْد أَْحَسَن َوَّل َشْيَء َعلَْيِه.. وإن

عندهم أجل من الخمر، فيجب على هؤّلء القوم أن يضمنوا من كسر لهم صليبا أو 

 صنما حتى يعيده سالما صحيحا وإّل فقد تناقضوا..

 األحاديث واآلثار:-

ح يقول عام الفت -صلى َّللا عليه وسلم  -عن جابر بن عبد َّللا أنه سمع رسول َّللا ■ »

صحيح(«)وهو بمكة: إن َّللا حرم بيع الخمر، والميتة، والخنازير  

 قال المؤلف: فيا ليت شعري كيف يستحل مسلم أن يبيح ثمن بيع حرمه َّللا تعالى..

عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب قيل له: عمالك يأخذون الخمر، والخنازير ■ 

ّل تفعلوا ولوهم هم في الخراج فقال له بًلل: إنهم ليفعلون، فقال عمر: 

 بيعها.)صحيح(

أن بًلّل قال لعمر بن الخطاب: إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج؟ ■ 

 فقال: ّل تأخذوها منهم، ولكن ولوهم أنتم بيعها وخذوا أنتم من الثمن.)ضعيف(

ليس فيه ما زاد  -وهو الصحيح  -قال المؤلف: هذا ّل حجة فيه؛ ِلن حديث سفيان 

يل وإنما فيه " ولوهم بيعها ".وهذا كقول َّللا تعالى: }نوله ما تولى{ ]النساء: إسرائ

[ وإسرائيل ضعيف.١١١  

.-صلى َّللا عليه وسلم  -ثم لو صح فًل حجة في أحد دون رسول َّللا   

 ]مسألة كسر حلية فضة في سرج أو سيف[م1111

، أو غير ذلك، ومن كسر حلية فضة في سرج، أو لجام، أو مهاميز، أو سيف، أو تاج

: كلف إعادته صحيحا كما كان -أو حلي ذهب ّلمرأة، أو لرجل يعده ِلهله، أو للبيع 

لما ذكرنا قبل، فإن تراضيا جميعا على أن يضمن له ما بين قيمته صحيحا ومكسورا: 
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جاز ذلك؛ ِلنه مثل ما اعتدى به، وجائز أن يتفقا من ذلك في حلي الذهب على ذهب، 

ى فضة، وله أن يؤخره به ما شاء؛ ِلنه ليس هو بيعا وإنما هو وفي حلي الفضة عل

وباّلِل تعالى التوفيق. -اعتداء بمثل ما اعتدى به عليه فقط   

 ]مسألة جنى على عبد أو أمة[م1111

وكل ما جنى على عبد، أو أمة، أو بعير، أو فرس، أو بغل، أو حمار، أو كلب يحل 

بل، أو ظبي، أو كل حيوان متملك فإن في تملكه، أو سنور، أو شاة، أو بقرة، أو إ

الخطأ في العبد وفي اِلمة ]خاصة[ وفي سائر ما ذكرنا خطأ أو عمدا ما نقص من 

 قيمته بالغا ما بلغ.

وأما العبد واِلمة ففيما جنى عليهما عمدا القود وما نقص من قيمتهما. أما القود 

تدي عليه من ماله.وأما ما نقص من القيمة فللسيد فيما اع -فللمجني عليه   

وكذلك لو أن امرأ استكره أمة فقتلها لكان عليه الغرامة لسيدها والحد في زنائه بها 

بأن يعطى كل ذي  -صلى َّللا عليه وسلم  -وّل يبطل حق حقا، وقد أمر رسول َّللا 

 حق حقه.

 وأما القود بين الحر، والعبد فنذكره إن شاء َّللا تعالى في " كتاب القصاص ".

 أقوال الفقهاء:-

قول المؤلف في الحيوان هو قول:الشافعي وأبي سليمان.■  

وقال أبو حنيفة: كذلك إّل في اْلبل، والبقر، والبغال، والحمير، والخيل خاصة في ■ 

 عيونها خاصة، فإنه قال في عين كل ما ذكرنا ربع ثمنه.

 األحاديث واآلثار:-

لم يقض في الرأس إّل في  -م صلى َّللا عليه وسل -أن النبي »عن زيد بن ثابت ■ 

ضعيف() من «)ثًلث: المنقلة، والموضحة، واْلمة وفي عين الفرس بربع ثمنه

عن عمرو بن وهب عن أبيه، وهما  -وهو ضعيف  -طريق إسماعيل بن يعلى الثقفي 

 مجهوّلن(

أن رجًل »عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد َّللا بن عمرو بن العاص ■ 

كيف ترى في حريسة الجبل؟ قال:  -صلى َّللا عليه وسلم  -ول َّللا من مزينة سأل رس

صحيح(«)هي ومثلها والنكال  

عن عمر بن الخطاب: أنه قضى في عين الدابة بربع ثمنها.)ضعيف مرسل(■   

عن عبد الكريم أن علي بن أبي طالب قضى في عين الدابة بربع ثمنها.)ضعيف ■ 

 مرسل(

فرس تصاب عينه بنصف ثمنه.عن الشعبي: أن عليا قضى في ال■   

عن الشعبي أن عمر بن الخطاب قضى في عين جمل أصيب بنصف ثمنه ثم نظر ■ 

 إليه بعد فقال: ما أراه نقص من قوته وّل هدايته فقضى فيه بربع ثمنه.
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 ]كتاب الصلح[ 
 1111]مسألة أنواع الصلح[م

معه، وّل إقرار،  ّل يحل الصلح ألبتة على اْلنكار، وّل على السكوت الذي ّل إنكار

وّل على إسقاط يمين قد وجبت، وّل على أن يصالح مقر على غيره وذلك الذي 

: -صولح عنه منكر، وإنما يجوز الصلح مع اْلقرار بالحق فقط.. برهان صحة قولنا 

قول َّللا تعالى: }ّل تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إّل أن تكون تجارة عن تراض 

 [ .٢٢منكم{ ]النساء: 

فصح « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام: »-صلى َّللا عليه وسلم  -قول رسول َّللا و

أن كل مال حرام على غير صاحبه ويحرم على صاحبه أن يبيحه لغيره إّل حيث 

أباح القرآن، والسنة إخراجه، أو أوجبا إخراجه.. أما قوله تعالى: }والصلح خير{ 

[ فالمخالفون لنا في هذه المسألة وجميع ١ة: [ ، }أوفوا بالعقود{ ]المائد١٢٨]النساء: 

أهل اْلسًلم موافقون لنا على أن كلتا هاتين اْليتين ليستا على عمومهما..وأن امرأ لو 

صالح على إباحة فرجه، أو فرج امرأته، أو على خنزير، أو على خمر، أو على 

باطًل ّل ترك صًلة، أو على إرقاق حر، أو عقد على نفسه كل هذا لكان هذا صلحا 

يحل، وعقدا فاسدا مردودا، فإذ ّل شك في هذا فًل يكون صلح، وّل عقد يجوز 

 إمضاؤهما، إّل صلح، أو عقد: شهد القرآن والسنة بجوازهما.

فإن قالوا: نعم، لكن كل صلح وكل عقد فًلزمان إّل صلحا أو عقدا جاء القرآن أو 

صلى  -قرآن بالطاعة لرسول َّللا السنة بإبطالهما؟ قلنا: نعم، وهو قولنا، وقد جاء ال

 .-َّللا عليه وسلم 

 « .كل شرط ليس في كتاب َّللا فهو باطل: »-عليه السًلم  -وقال 

فصح أن كل شرط فحكمه اْلبطال، إّل شرطا جاء بإباحته القرآن أو السنة، وكل 

عقد، وكل صلح فهو بًل شك شرط.. وأما مصالحة المرء على غيره وإقراره على 

أبطل الباطل لقول َّللا تعالى: }وّل تكسب كل نفس إّل عليها وّل تزر  غيره فهذا

وازرة وزر أخرى{.. وإن كان الذي صولح عنه مطلوبا بحق، فإن كان المتبرع 

بالصلح عنه ضامنا لما على المطلوب فهذا جائز، والحق قد تحول حينئذ على المقر، 

ه به الطالب كله إن شاء، فإنما صالح حينئذ عن نفسه ّل عن غيره، وعن حق يأخذ

 وهذا جائز حسن ّل نمنع منه ،وكذلك إن ضمن عنه بعض ما عليه وّل فرق.

 وإنما نمنع من أن يصالح عن غيره دون أن يضمن عنه الحق الذي عليه..

 -أقوال الفقهاء:
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قول المؤلف هو قول:شريح وابن أبي ليلى إّل أنه جوز الصلح على السكوت الذي ■

 إنكار ،وهو قول الشافعي إّل أنه جوز الصلح على إسقاط اليمين، ّل إقرار معه وّل

وأن يقر إنسان عن غيره ويصالح عنه بغير أمره،وهو أيضا قول أبي سليمان، إّل أنه 

 جوز الصلح على إسقاط اليمين( 

الصلح على اْلنكار، وعلى السكوت الذي ّل إقرار معه وّل إنكار جائز.)أبو حنيفة ■ 

 ومالك(

 -األحاديث واآلثار:

صلى  -جاء أعرابي إلى رسول َّللا »عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال: ■ 

فقال: يا رسول َّللا اقض بيننا بكتاب َّللا، قال أحد الخصمين: إن ابني  -َّللا عليه وسلم 

كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فقالوا لي: على ابنك الرجم ففديت ابني بمائة من 

م ووليدة، ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام وإنما الغن

ِلقضين بينكما بكتاب  -صلى َّللا عليه وسلم  -الرجم على امرأته فقال رسول َّللا 

وذكر باقي « َّللا، أما الوليدة، والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام

 الخبر.)صحيح(

 الصلح المذكور وفسخه. -صلى َّللا عليه وسلم  -ل رسول َّللا قال المؤلف: فأبط

الصلح جائز »قال:  -صلى َّللا عليه وسلم  -عن أبي هريرة، كًلهما أن رسول َّللا ■ 

بين المسلمين إّل صلحا أحل حراما أو حرم حًلّل والمسلمون عند 

 ط (وهو ساق -ضعيف() انفرد بها كثير بن عبد َّللا بن زيد بن عمر «)شروطهم

من كانت له مظلمة »قال:  -صلى َّللا عليه وسلم  -عن أبي هريرة: أن رسول َّللا ■ 

ِلخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن ّل يكون دينار وّل درهم، وإن 

كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات 

 صحيح(«)صاحبه فحمل عليه

ف: فإن هذا الخبر من أعظم حجة في هذا الباب، فإن فيه إيجاب التحلل من قال المؤل

كل مظلمة، والتحلل ضرورة ّل يكون بإنكار الحق أصًل، بل هذا إصرار على 

وهو  -الظلم، وإنما التحلل باّلعتراف، والتوبة، والندم، وطلب أن يجعل في حل فقط 

روج إلى الحل، وّل يكون ذلك إّل قولنا، وليس فيه إباحة صلح أصًل، وإنما فيه الخ

 بالخروج عن الظلم

كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى اِلشعري: والصلح جائز بين المسلمين إّل ■ 

صلحا حرم حًلّل أو أحل حراما.)ضعيف() فانفرد بها عبد الملك بن الوليد بن معدان 

 عن أبيه وكًلهما ّل شيء(
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ِلن الصلح على اْلنكار وعلى السكوت، ّل قال المؤلف: ثم لو صحا لكانا حجة لنا؛ 

: إما أن يكون الطالب طالب حق، والمطلوب مانع -يخلو ضرورة من أحد وجهين 

 وّل بد من أحدهما. -أو يكون الطالب طالب باطل  -حق أو مماطًل لحق 

فإن كان الطالب محقا، فحرام على المطلوب بًل خًلف من أحد من أهل اْلسًلم أن 

و أن يمطله ..حتى يضطره إلى إسقاطه بعض حقه، أو أخذ غير يمنعه حقه، أ

حقه..وإن كان الطالب مبطًل فحرام عليه الطلب بالباطل، وأخذ شيء من مال 

المطلوب بغير حق.. وأما الصلح على ترك اليمين فًل تخلو تلك اليمين التي يطلب 

بها وّل سبيل  بها المنكر من أن تكون صادقة إن حلف بها، أو تكون كاذبة إن حلف

 إلى ثالث.

فإن كان المطلوب كاذبا إن حلف: فقد قدمنا أنه آكل مال خصمه بالباطل، والظلم 

والكذب..وإن كان المطلوب صادقا إن حلف فحرام على الطالب أن يأخذ منه فلسا فما 

 فوقه بالباطل، وهذا ّل خفاء به على أحد يتأمله ويسمعه.

اره على غيره فهذا أبطل الباطل لقول َّللا تعالى: وأما مصالحة المرء على غيره وإقر

 }وّل تكسب كل نفس إّل عليها وّل تزر وازرة وزر أخرى..

عن الشعبي قال: أتي علي بن أبي طالب في شيء فقال: إنه لجور، ولوّل أنه صلح ■ 

 لرددته.)ضعيف مرسل(

وفضله، قال المؤلف: وأما خبر علي فهو خبر سوء، يعيذ َّللا عليا في سابقته، 

 وإمامته من أن ينفذ الجور وهو يقر أنه جور.

عن عمر أنه قال: رددوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث بين ■ 

القوم الضغائن.)ضعيف مرسل() من طريق محارب بن دثار عن عمر، وعمر لم 

 يدركه محارب(

ي الحق وّل يقضي قال المؤلف: ويعيذ َّللا عمر من أن يقول هذا القول فيأمر بترديد ذ

له بحقه، هذا الظلم والجور اللذان نزه َّللا تعالى عمر في إمامته ودينه وصرامته في 

 الحق من أن يفوه به..

 1111]مسألة اإلقرار بالصلح إذا صح[م

فإذا صح اْلقرار بالصلح، فإما أن يكون في المال فًل يجوز إّل بأحد وجهين ّل ثالث 

له عليه ويبرئه الذي له الحق من باقيه باختياره، ولو  : إما أن يعطيه بعض ما-لهما 

 : فهذا حسن جائز بًل خًلف، وهو فعل خير.-شاء أن يأخذ ما أبرأه منه لفعل 
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وإما أن يكون الحق المقر به عينا معينة حاضرة أو غائبة فتراضيا على أن يبيعها 

يحرم في البيع وّل منه، فهذا بيع صحيح يجوز فيه ما يجوز في البيع، ويحرم فيه ما 

 -صلى َّللا عليه وسلم  -مزيد، أو باْلجارة حيث تجوز اْلجارة، ِلمر رسول َّللا 

 بالمؤاجرة.

 [ .111قال َّللا تعالى: }وأحل َّللا البيع وحرم الربا{ ]البقرة: 

 -عن كعب بن مالك أنه كان له على عبد َّللا بن أبي حدرد مال فمر بهما رسول َّللا ■

فقال: أيا كعب فأشار بيده كأنه يقول: النصف، فأخذ نصف ما  -سلم صلى َّللا عليه و

 صحيح(«)عليه وترك نصفه

 1111]مسألة َل يجوز في الصلح الذي يكون فيه إبراء شرط تأجيل[م

وّل يجوز في الصلح الذي يكون فيه إبراء من البعض شرط تأجيل أصًل؛ ِلنه شرط 

حاّل في الذمة ينظره به ما شاء بًل شرط؛ ليس في كتاب َّللا، فهو باطل، لكنه يكون 

 ِلنه فعل خير.

 1111]مسألة الصلح على مال مجهول[م

وّل يجوز الصلح على مال مجهول القدر، لقول َّللا تعالى: }ّل تأكلوا أموالكم بينكم 

[ والرضا ّل يكون في ٢٢بالباطل إّل أن تكون تجارة عن تراض منكم{ ]النساء: 

المرء أن حقه قليل فتطيب نفسه به، فإذا علم أنه كثير لم  مجهول أصًل، إذ قد يظن

تطب نفسه به ولكن ما عرف قدره جاز الصلح فيه، وما جهل فهو مؤخر إلى يوم 

 الحساب.

بعث عليا  -صلى َّللا عليه وسلم  -أن رسول َّللا »عن أبي جعفر محمد بن علي: ■ 

بمال فودى لهم الدماء  - عليه السًلم -إلى بني جذيمة إذا أوقع بهم خالد فبعثه 

واِلموال حتى إنه ليدي لهم ميلغة الكلب، حتى إذا لم يبق شيء من مال وّل دم حتى 

أداه وبقيت معه بقية من المال فقال لهم: هل بقي لكم دم أو مال؟ قالوا: ّل، قال: فإني 

م يعلم مما ل -صلى َّللا عليه وسلم  -أعطيكم هذه البقية من المال احتياطا لرسول َّللا 

فأخبره فقال له:  -صلى َّللا عليه وسلم  -وّل تعلمون، ففعل، فرجع إلى رسول َّللا 

 )ضعيف() مرسل، ثم هو عن حكيم بن حكيم وهو ضعيف(« أصبت وأحسنت

قال المؤلف: لو صح لما كانت لهم فيه حجة أصًل؛ ِلنه ليس فيه صلح مشترط على 

هو تطوع لقوم ّل يدعون حقا أصًل، وهذا هو الذي أنكرنا، وإنما  -طلب حق مجهول 

بل هم مقرون بأنهم لم يبق لهم طلب أصًل، ونحن ّل ننكر التطوع ممن ّل يطلب 

 بحق، بل هو فعل خير.
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 1111]مسألة كسر سن عمدا[م

وّل يجوز الصلح في غير ما ذكرنا من اِلموال الواجبة المعلومة باْلقرار والبينة، 

الخلع ونذكره إن شاء َّللا تعالى في: )كتاب النكاح( قال : في -إّل في أربعة أوجه فقط 

َّللا تعالى: }وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فًل جناح عليهما أن 

 [ .١٢٨يصلحا بينهما صلحا والصلح خير{ ]النساء: 

أو في كسر سن عمدا، فيصالح الكاسر في إسقاط القود أو في جراحة عمدا عوضا 

قتل نفس عوضا من القود بأقل من الدية، أو بأكثر، وبغير ما يجب من القود أو في 

 في الدية.

: ما ذكرنا قبل من قول َّللا تعالى: }ّل تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إّل -برهان ذلك 

 [ ..٢٢أن تكون تجارة عن تراض منكم{ ]النساء: 

 -األحاديث واآلثار:

س بن النضر ثنية امرأة فأتوا النبي كسرت الربيع أخت أن»عن أنس بن مالك قال: ■ 

فقضى بكتاب َّللا القصاص فقال ابن النضر: والذي بعثك  -صلى َّللا عليه وسلم  -

بالحق ّل تكسر ثنيتها اليوم، قال: يا أنس كتاب َّللا القصاص، فرضوا بأرش 

 صحيح(«)أخذوه

ِ »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّ  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ بََعَث أَبَا َجْهِم ْبَن  -ى َّللاَّ

 ِ هُ فَأَتَْوا َرُسوَل َّللاَّ هُ َرُجٌل فِي َصَدقَتِِه، فََضَربَهُ أَبُو َجْهٍم فََشجَّ قًا فًََلجَّ  -ُحَذْيفَةَ ُمَصدِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ؟ فَ  -َصلَّى َّللاَّ ِ فَقَالُوا: اْلقََوُد يَا َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

لَُكْم َكَذا َوَكَذا؟ فَلَْم يَْرَضْوا، فَقَاَل: لَُكْم َكَذا َوَكَذا؟ فَلَْم يَْرَضْوا، فَقَاَل: لَُكْم َكَذا  -َوَسلََّم 

 صحيح(«)َوَكَذا، فََرُضوا

ِة بَِما يَتََرا ْلُح َعلَى الشَّجَّ  َضى بِِه اْلفَِريقَاِن.قال المؤلف: فَهََذا الصُّ

ِ »عن أَبُي هَُرْيَرةَ: ■ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ قَاَل بَْعَد فَْتِح َمكَّةَ: َوَمْن  -َصلَّى َّللاَّ

ا أَْن يَْقتُلَ  ا أَْن يَْفِدَي، َوإِمَّ  صحيح(«)قُتَِل لَهُ قَتِيٌل فَهَُو بَِخْيِر النَّظََرْيِن: إمَّ

:  قال المؤلف: أَنَّ َرُسوَل »فَإِْن قِيَل: فَهََذا َخبٌَر َرَوْيتُُموهُ ِمْن طَِريِق أَبِي ُشَرْيٍح اْلَكْعبِيِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ قَاَل: فََمْن قُتَِل لَهُ بَْعَد َمقَالَتِي هَِذِه قَتِيٌل فَأَْهلُهُ بَْيَن ِخيَرتَْيِن:  -َصلَّى َّللاَّ

 « .وا اْلَعْقَل، َوبَْيَن أَْن يَْقتُلُوهُ بَْيَن أَْن يَأُْخذُ 

يَةَ َوَجائٌِز أَْن  قُْلنَا: نََعْم، ِكًَلهَُما َصِحيٌح َوَحقٌّ َوَجائٌِز أَْن يُْلِزَم َولِيُّ اْلقَتِيِل اْلقَاتَِل الدِّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.َوبِ  -يَُصالَِحهُ ِحينَئٍِذ اْلقَاتُِل بَِما يُْرِضيه بِِه، فَِكًَل اْلَخبََرْيِن َصِحيٌح   اّلَِلَّ

 1111]َمْسأَلَةٌ َصالََح َعْن َدٍم أَْو َعْن َشْيٍء ُمَعيٍَّن بَِشْيٍء ُمَعيٍَّن[م
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، أَْو ِجَراَحٍة، أَْو َعْن َشْيٍء ُمَعيٍَّن بَِشْيٍء ُمَعيٍَّن، فََذلَِك  َوَمْن َصالََح َعْن َدٍم، أَْو َكْسِر ِسنٍّ

بَْعَضهُ، أَْو ُكلَّهُ بَطَلَْت اْلُمَصالََحةُ َوَعاَد َعلَى َحقِِّه فِي اْلقََوِد َوَغْيِرِه؛  َجائٌِز، فَإِْن اْستََحقَّ 

لشَّْيُء ِِلَنَّهُ إنََّما تََرَك َحقَّهُ بَِشْيٍء لَْم يَِصحَّ لَهُ َوإِّلَّ فَهَُو َعلَى َحقِِّه، فَإَِذا لَْم يَِصحَّ لَهُ َذلَِك ا

 فَلَْم يَْتُرْك َحقَّهُ.

َوَكَذلَِك لَْو َصالََح ِمْن ِسْلَعٍة بَِعْينِهَا بُِسْكنَى َداٍر، أَْو ِخْدَمِة َعْبٍد فََماَت اْلَعْبُد، َواْنهََدَمْت 

ْلُح َوَعاَد َعلَى َحقِِّه  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -الدَّاُر، أَْو اْستََحقَّا بَطََل الصُّ  َوبِاّلَِلَّ

 )كتاب المداينات والتفليس(
 1111]َمْسأَلَةٌ َمْن ثَبََت لِلنَّاِس َعلَْيِه ُحقُوٌق[م

ا يُوِجُب ُغْرَم َماٍل بِبَيِّنَِة  قال ابن حزم:َوَمْن ثَبََت لِلنَّاِس َعلَْيِه ُحقُوٌق ِمْن َماٍل أَْو ِممَّ

اْلُغَرَماَء، َوَّل يَِحلُّ  َعْدٍل، أَْو بِإِْقَراٍر ِمْنهُ َصِحيٍح: بِيَع َعلَْيِه ُكلُّ َما يُوَجُد لَهُ، َوأُْنِصفَ 

أَْن يُْسَجَن أَْصًًل، إّلَّ أَْن يُوَجَد لَهُ ِمْن نَْوٍع َما َعلَْيِه فَيُْنَصُف النَّاُس ِمْنهُ بَِغْيِر بَْيٍع، َكَمْن 

ُكلِّ َشْيٍء  َعلَْيِه َدَراِهُم َوُوِجَدْت لَهُ َدَراِهُم، أَْو َعلَْيِه طََعاٌم َوُوِجَد لَهُ طََعاٌم، َوهََكَذا فِي

اِميَن بِاْلقِْسِط{ ]النساء:  ِ تََعالَى: }ُكونُوا قَوَّ  [ .١٢١لِقَْوِل َّللاَّ

« ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َولِتَْصِويِب َرُسوِل َّللاَّ « قَْوَل َسْلَماَن: أَْعِط ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَّهُ  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ  -؛ َولِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ  « .َمْطُل اْلَغنِيِّ ظُْلمٌ : »-َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

 ُ فَِسْجنُهُ َمَع اْلقُْدَرِة َعلَى إْنَصاِف ُغَرَمائِِه ظُْلٌم لَهُ َولَهُْم َمًعا، َوُحْكٌم بَِما لَْم يُوِجْبهُ َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -تََعالَى قَطُّ، َوَّل َرُسولُهُ  ِ َوَما َكاَن لِ  -َصلَّى َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ْجِن بِقَْولِِه تََعالَى: }فَاْمُشوا فِي َمنَاِكبِهَا َوُكلُوا  -َوَسلََّم  ِسْجٌن قَطُّ.. َوَمنََع تََعالَى ِمْن السِّ

وا أَْيضً ١١ِمْن ِرْزقِِه{ ]الملك:  ا بِقَْوِل [ َواْفتََرَض ُحُضوَر اْلُجُمَعِة َواْلَجَماَعاِت.. َواْحتَجُّ

ِ تََعالَى: }َوالًلتِي يَأْتِيَن اْلفَاِحَشةَ ِمْن نَِسائُِكْم فَاْستَْشِهُدوا َعلَْيِهنَّ أَْربََعةً ِمْنُكْم فَإِْن  َّللاَّ

ُ لَهُنَّ َسبِيًل{ ]النساء:  َشِهُدوا فَأَْمِسُكوهُنَّ فِي اْلبُيُوِت َحتَّى يَتََوفَّاهُنَّ اْلَمْوُت أَْو يَْجَعَل َّللاَّ

ْن يَْستَْشِهُد بِآيٍَة قَْد نُِسَخْت، َوبَطََل ُحْكُمهَا فِيَما ١١ [ هَِذِه أَْحَكاٌم َمْنُسوَخةٌ ،فََمْن أََضلَّ ِممَّ

 لَْم يَْنِزْل فِيِه أَْيًضا..

ْيٌء وقال أيضا: ثُمَّ تَْرُك َمْن َصحَّ إْفًَلُسهُ َّل يَُؤاِجُر لُِغَرَمائِِه َمْطٌل َوظُْلٌم فًََل يَُجوُز شَ 

ِمْن َذلَِك، َوهَُو ُمْفتََرٌض َعلَْيِه إْنَصاُف ُغَرَمائِِه َوإِْعطَاُؤهُْم َحقَّهُْم، فَإِْن اْمتَنََع ِمْن َذلَِك 

َجاَرِة؟ أُْجبَِر َعلَى َذلَِك  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -َوهَُو قَاِدٌر َعلَْيِه بِاْْلِ  َوبِاّلَِلَّ

 -أقوال الفقهاء:



 

51 
 

َحتَّى يَُكوَن هَُو الَِّذي  -َوإِْن َكاَن َمالُهُ َحاِضًرا  -ٌء ِمْن َمالِِه، لَِكْن يُْسَجُن َّل يُبَاُع َشيْ ■ 

يُْنِصُف ِمْن نَْفِسِه، إّلَّ إْن َكاَن الدَّْيُن َدَراِهَم فَتُوَجُد لَهُ َدنَانِيُر، أَْو يَُكوَن الدَّْيُن َدنَانِيَر 

 ي يُوَجُد ِمْن َذلَِك يُبَاُع فِيَما َعلَْيِه ِمْنهَا.)الحنفية(فَتُوَجُد لَهُ َدَراِهُم، فَإِنَّ الَّذِ 

ِ ْبِن أَبِي َجْعفَر َوهَُو  ■ قول المؤلف هو قول :الحسن وعمر بن عبد العزيز وُعبَْيِد َّللاَّ

 َوبِِه يَقُوُل أَبُو ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابُهُ. -قَْوُل اللَّْيِث ْبِن َسْعٍد 

 -األحاديث واآلثار:

ِ »ْن أَنٍَس: عَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ضعيف() أَبُو «)َحبََس فِي تُْهَمةٍ  -َصلَّى َّللاَّ

بَْكِر ْبُن َعيَّاٍش َضِعيٌف َواْنفََرَد َعْنهُ أَْيًضا إْبَراِهيُم ْبُن َزَكِريَّا اْلَواِسِطيُّ َوَّل يُْدَرى َمْن 

 هَُو(

ِه:  َعْن بَْهِز ْبِن َحِكيمٍ ■  ِ »َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َحبََس  -َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف(«)فِي تُْهَمةٍ 

أَنَّ ُغًَلَمْيِن ِمْن ُجهَْينَةَ َكاَن بَْينَهَُما ُغًَلٌم فَأَْعتَقَهُ أََحُدهَُما فََحبََسهُ »عن أَبِي ِمْجلٍَز: ■

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ  ضعيف مرسل(«)َحتَّى بَاَع َغنِيَمتَهُ  -َصلَّى َّللاَّ

ِ »َوَعْن اْلَحَسِن: ■  ُ  -أَنَّ قَْوًما اْقتَتَلُوا فَقُتَِل بَْينَهُْم قَتِيٌل فَبََعَث إلَْيِهْم َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 )ضعيف(« فََحبََسهُمْ  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

ْجِن بَْعَد َما يَْعِرُف َما َعلَْيِه ِمْن الدَّْيِن قال على بن أ■  ُجِل فِي السِّ بي طالب:َحْبُس الرَّ

 ظُْلٌم.)صحيح(

ِ »َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ قَاَل: ■   -أُِصيَب َرُجٌل فِي ثَِماٍر اْبتَاَعهَا فِي َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ فََكثَُر  -َصلَّى َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َدْينُهُ، فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ تََصدَّقُوا  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه  -َعلَْيِه فَتََصدََّق النَّاُس َعلَْيِه، فَلَْم يَْبلُْغ َذلَِك َوفَاَء َدْينِِه، فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)ْدتُْم َولَْيَس لَُكْم إّلَّ َذلِكَ لُِغَرَمائِِه ُخُذوا َما َوجَ  -َوَسلََّم 

قال المؤلف: فَهََذا نَصٌّ َجلِيٌّ َعلَى أَْن لَْيَس لَهُْم َشْيٌء َغْيَر َما َوَجُدوا لَهُ، َوأَنَّهُ لَْيَس لَهُْم 

 ِسَواهُ.. َحْبُسهُ، َوأَنَّ َما ُوِجَد ِمْن َمالِِه لِْلُغَرَماِء، َوهََذا هَُو اْلَحقُّ الَِّذي َّل يَِحلُّ 

َجاُل ُدوَن ■ عن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب أَنَّ ُعَمَر َحبََس َعَصبَةَ َمْنفُوٍس يُْنفِقُوَن َعلَْيِه الرِّ

ْجِن ِمْن َصْفَواَن ْبِن أَُميَّةَ بِأَْربََعِة  -النَِّساِء  َوأَنَّ نَافَِع ْبَن َعْبِد اْلَحاِرِث اْشتََرى َداًرا لِلسِّ

 ْم يَْرَض ُعَمُر فَلَِصْفَواَن أَْربَُعِمائٍَة.آَّلٍف فَإِْن لَ 

ةَ لَهُْم فِيهَا؛ ِِلَنَّ َحْبَس ُعَمَر لِْلَعَصبَِة لِلنَّفَقَِة َعلَى  قال المؤلف: َوهََذاِن َخبََراِن َّل ُحجَّ

بِيِّ إنََّما هَُو إْمَساٌك َوُحْكٌم َوقَْصٌر، َّل ِسْجٌن؛ ِِلَنَّ ِمْن اْلبَاِطِل أَْن يَ  ْسُجنَهُْم أَبًَدا َولَْم الصَّ



 

51 
 

ا اْلَخبَُر الثَّانِي: فَُكلُّهُْم َّل يََراهُ بَْيًعا َصِحيًحا، بَْل فَاِسًدا َمْفُسوخً  ا، يُْذَكْر َعْنهُْم اْمتِنَاٌع.. َوأَمَّ

 فََكْيَف يَْستَِجيُز ُمْسلٌِم أَْن يَْحتَجَّ بُِحْكٍم يََراهُ بَاِطًل..

َواِحَل إلَى أََجٍل فَيَُغالِي بِهَا فَأَْفلََس، فَُرفَِع إلَى أَنَّ َرُجًًل ِمْن ُجهَْينَ ■  ةَ َكاَن يَْشتَِري الرَّ

ا بَْعُد أَيُّهَا النَّاُس، فَإِنَّ اِْلَْسفََع أََسْفَع بَنِي ُجهَْينَةَ َرِضَي ِمْن  ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب؟ قَاَل: أَمَّ

، َوأَنَّهُ ادَّاَن ُمْعِرًضا، فَأَْصبََح قَْد ِديَن بِِه، فََمْن َكاَن ِدينِِه َوأََمانَتِِه بِأَْن يُقَاَل: َسبََق  اْلَحاجُّ

 لَهُ َعلَْيِه َشْيٌء فَْليَْفِد بِاْلَغَداِة فَإِنَّا قَاِسُموَن َمالَهُ بِاْلِحَصِص.)صحيح(

تَاهُ َرُجٌل بَِرُجٍل لَهُ َعلَْيِه َعْن َعْبِد اْلَملِك ْبِن ُعَمْيٍر قَاَل: َكاَن َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب إَذا أَ ■ 

: أَلَهُ َماٌل؟ فَإِْن قَاَل: نََعْم، قَْد لََجأَهُ َماٌل قَاَل: أَقِْم اْلبَيِّ  نَةَ َعلَى َدْيٌن فَقَاَل: أَْحبِْسهُ قَاَل لَهُ َعلِيٌّ

ِ َما لََجأَهُ.)صحيح(  أَنَّهُ لََجأَهُ َوإِّلَّ أََحلَْفنَاهُ بِاّلَِلَّ

ِم َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ: أَنَّ َرُجًًل أَتَاهُ بِآَخَر فَقَاَل لَهُ إنَّ َعْن َغالِ ■  ٍب اْلقَطَّاِن َعْن أَبِي اْلُمهَزِّ

لِي َعلَى هََذا َدْينًا؟ فَقَاَل لِْْلَخِر: َما تَقُوُل؟ قَاَل: َصَدَق؟ قَاَل: فَاْقِضِه قَاَل: إنِّي ُمْعِسٌر، 

اَل: أَْحبُِسهُ؟ قَاَل أَبُو هَُرْيَرةَ: َّل، َولَِكْن يَْطلُُب لَك َولِنَْفِسِه فَقَاَل لِْْلَخِر: َما تُِريُد؟ قَ 

قََضى بِِمْثِل  -َوهَُو َعلَى اْلقََضاِء  -قَاَل َغالٌِب اْلقَطَّاُن: َوَشِهْدت اْلَحَسَن  -َولِِعيَالِِه 

 َذلَِك.)صحيح(

 جعفى كذاب(َعْن َعلِيٍّ أَنَّهُ َحبََس فِي َدْيٍن.)ضعيف()جابر ال■ 

 1111/1111]َمْسأَلَةٌ اْلمدين إْن لَْم يُوَجْد لَهُ َماٌل[م

فَإِْن لَْم يُوَجْد لَهُ َماٌل، فَإِْن َكانَْت اْلُحقُوُق ِمْن بَْيٍع أَْو قَْرٍض أُْلِزَم اْلُغْرَم َوُسِجَن َحتَّى 

لَهُ بَِذلَِك، َوَّل يُْمنَُع َخْصُمهُ ِمْن  يُْثبَِت اْلَعَدَم، َوَّل يُْمنَُع ِمْن اْلُخُروِج فِي طَلَِب ُشهُودٍ 

َح  لُُزوِمِه َواْلَمْشِي َمَعهُ َحْيُث َمَشى، أَْو َوِكيلُهُ َعلَى اْلَمْشِي َمَعهُ، فَإِْن أَْثبََت َعَدَمهُ ُسرِّ

ُصوِمِه، َوَمتَى بَْعَد أَْن يَُحلِّفَهُ: َما لَهُ َماٌل بَاِطٌن، َوُمنَِع َخْصُمهُ ِمْن لََزْومه، َوأُوِجَر لِخُ 

 ظَهََر لَهُ َماٌل أُْنِصَف ِمْنهُ.

فَإِْن َكانَْت اْلُحقُوُق ِمْن نَفَقَاٍت، أَْو َصَداٍق، أَْو َضَماٍن، أَْو ِجنَايٍَة، فَاْلقَْوُل قَْولُهُ َمَع يَِمينِِه 

ْمنَا.فِي أَنَّهُ َعِديٌم، َوَّل َسبِيَل إلَْيِه، َحتَّى يُْثبَِت َخْصُمهُ أَنَّ لَهُ مَ   اًّل، لَِكْن يَُؤاَجُر َكَما قَدَّ

ِ تََعالَى:  َوإِْن َصحَّ أَنَّ لَهُ َماًّل َغيَّبَهُ أُدَِّب َوُضِرَب َحتَّى يُْحِضَرهُ أَْو يَُموَت، لِقَْوِل َّللاَّ

ِ{ ]النساء:  اِميَن بِاْلقِْسِط ُشهََداَء ّلِِلَّ ا التَّْفِريُق بَْيَن ١٢١}ُكونُوا قَوَّ ُوُجوِه اْلُحقُوِق: [ .. َوأَمَّ

هُ فَإِنَّ َمْن َكاَن أَْصُل اْلَحقِّ َعلَْيِه ِمْن َدْيٍن أَْو بَْيٍع فَقَْد َصحَّ أَنَّهُ قَْد َملََك َماًّل، َوَمْن َصحَّ أَنَّ 

َوهَُو  -تَلَِف قَْد َملََك َماًّل فََواِجٌب أَْن يُْنَصَف ِمْن َذلَِك اْلَماِل َحتَّى يَِصحَّ أَنَّ َذلَِك اْلَماَل قَْد 

ِ  -فِي تَلَفِِه ُمدَِّعي  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوقَْد قََضى َرُسوُل َّللاَّ  بِاْلبَيِّنَِة َعلَى اْلُمدَِّعي. -َصلَّى َّللاَّ
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ي َّل َوَمْن َكاَن أَْصُل اْلَحقِّ َعلَْيِه ِمْن َضَماٍن، أَْو ِجنَايٍَة، أَْو َصَداٍق، أَْو نَفَقٍَة، فَاْليَقِيُن الَّذِ 

َشكَّ فِيِه ِعْنَد أََحٍد: هَُو أَنَّ ُكلَّ أََحٍد ُولَِد ُعْريَاَن َّل َشْيَء لَهُ، فَالنَّاُس ُكلُّهُْم قَْد َصحَّ لَهُْم 

اْلفَْقُر، فَهُْم َعلَى َما َصحَّ ِمْنهُْم َحتَّى يَِصحَّ أَنَّهُْم َكَسبُوا َماًّل َوهَُو فِي أَنَّهُ قَْد َكَسَب َماًّل 

ِ ُمدَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ًعى َعلَْيِه، َوقَْد قََضى َرُسوُل َّللاَّ بِاْليَِميِن َعلَى اْلُمدََّعى َعلَْيِه  -َصلَّى َّللاَّ

ِ تََعالَى: }َوإِْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة فَنَِظَرةٌ إِلَى َمْيَسَرٍة{ ]البقرة:  .. فَإِْن قِيَل: إنَّ قَْوَل َّللاَّ

تِْئَجاِرِه؟ قُْلنَا: بَْل يُوِجُب اْستِْئَجاَرهُ؛ ِِلَنَّ اْلَمْيَسَرةَ َّل تَُكوُن إّلَّ بِأََحِد [ يَْمنَُع ِمْن اسْ ٢٨٢

ِ{ -َوْجهَْيِن  ا بًَِل َسْعٍي؛ َوقَْد قَاَل تََعالَى: }َواْبتَُغوا ِمْن فَْضِل َّللاَّ ا بَِسْعٍي، َوإِمَّ : إمَّ

ِ تََعالَى الَِّذي أََمَرهُ تََعالَى بِاْبتَِغائِِه..[ فَنَْحُن نُْجبُِرهُ َعلَى اْبتِغَ ١٢]الجمعة:   اِء فَْضِل َّللاَّ

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ، َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَاَل أَبُو َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َمْن »يَقُوُل:  -َصلَّى َّللاَّ

إِْن لَْم يَْستَِطْع فَبِلَِسانِِه فَإِْن لَْم يَْستَِطْع فَبِقَْلبِِه َوَذلَِك َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا فَْليَُغيِّْرهُ بِيَِدِه فَ 

يَمانِ   صحيح(«)أَْضَعُف اْْلِ

 ■ ِ : أَنَّهُ َسِمَع َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي بُْرَدةَ اِْلَْنَصاِريِّ َّل »يَقُوُل:  -َصلَّى َّللاَّ

ِ يُْجلَُد أََحٌد فَْوَق عَ   )صحيح(« َشَرِة أَْسَواٍط إّلَّ فِي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قال المؤلف: فَأََمَر َرُسوُل َّللاَّ بِتَْغيِيِر اْلُمْنَكِر بِاْليَِد، َوِمْن  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ..َوَمنََع َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَ  -اْلُمْنَكِر َمْطُل اْلَغنِيِّ ِمْن أَْن يُْجلََد أََحٌد فِي  -ْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

َغْيِر َحدٍّ أَْكثََر ِمْن َعَشَرِة أَْسَواٍط؛ فََواِجٌب أَْن يُْضَرَب َعَشَرةً؛ فَإِْن أَْنَصَف فًََل َسبِيَل 

ْيِه فَيُْضَرُب إلَْيِه، َوإِْن تََماَدى َعلَى اْلَمْطِل فَقَْد أَْحَدَث ُمْنَكًرا آَخَر َغْيَر الَِّذي ُضِرَب َعلَ 

ِ تََعالَى  .أَْيًضا َعَشَرةً، َوهََكَذا أَبًَدا َحتَّى يُْنِصَف، َويَْتُرَك الظُّْلَم، أَْو يَْقتُلَهُ اْلَحقُّ َوأَْمُر َّللاَّ

 1111]َمْسأَلَةٌ اْلمدين إَذا َكاَن لَهُ َما يَفِي بَِما َعلَْيِه َويَْفُضُل لَهُ[م

ْيِن ِمْن أَْن يَُكوَن يُوَجُد لَهُ َما يَفِي بَِما َعلَْيِه َويَْفُضُل لَهُ، فَهََذا َوَّل يَْخلُو اْلَمْطلُوُب بِ  الدَّ

يُبَاُع ِمْن َمالِِه َما يَْفُضُل َعْن َحاَجتِِه فَيُْنَصُف ِمْنهُ ُغَرَماُؤهُ، َوَما تَلَِف ِمْن َعْيِن اْلَماِل قَْبَل 

تِِه َّل فِي، َشْيٍء بَِعْينِِه أَْن يُبَاَع فَِمْن ُمِصيبَتِِه َّل ِمْن ُمصِ  يبَِة اْلُغَرَماِء؛ ِِلَنَّ ُحقُوقَهُْم فِي ِذمَّ

ِمْن َمالِِه، أَْو يَُكوَن ُكلُّ َما يُوَجُد لَهُ يَفِي بَِما َعلَْيِه َوَّل يَْفُضُل لَهُ َشْيٌء، أَْو َّل يَفِي بَِما 

ِ : فَهََذاِن يَْقِضي بَِما ُوِجَد لَهَُما لِلْ -َعلَْيِه  ُ َعلَْيِه  -ُغَرَماِء َكَما فََعَل َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ثُمَّ يُبَاُع لَهُْم إْن اتَّفَقُوا َعلَى َذلَِك، فََما تَلَِف بَْعَد اْلقََضاِء لَهُْم بَِمالِِه فَِمْن ُمِصيبَِة  -َوَسلََّم 

ِِلَنَّ َعْيَن َمالِِه قَْد َصاَر لَهُْم إْن َشاُءوا  اْلُغَرَماِء َويَْسقُطُ َعْنهُ ِمْن َدْينِِهْم بِقَْدِر َذلَِك؛

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -اْقتََسُموهُ بِاْلقِيَمِة، َوإِْن اتَّفَقُوا َعلَى، بَْيِعِه بِيَع لَهُْم   َوبِاّلَِلَّ

 1111]َمْسأَلَةٌ َماُل اْلُمْفلِِس يُقَسَُّم بَْيَن اْلُغَرَماِء[م
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ُم َماُل اْلُمفْ  لِِس الَِّذي يُوَجُد لَهُ بَْيَن اْلُغَرَماِء بِاْلِحَصِص بِاْلقِيَمِة َكَما يُقَسَُّم اْلِميَراُث َويُقَسَّ

َعلَى اْلَحاِضِريَن الطَّالِبِيَن الَِّذيَن َحلَّْت آَجاُل ُحقُوقِِهْم فَقَْط، َوَّل يَْدُخُل فِيِهْم َحاِضٌر َّل 

ْل، وَ  طَلََب أَْو لَْم  -َّل َحاِضٌر أَْو َغائٌِب لَْم يَِحلَّ أََجُل َحقِِّه يَْطلُُب، َوَّل َغائٌِب لَْم يَُوكِّ

؛ ِِلَنَّ َمْن لَْم يَِحلَّ أََجُل َحقِِّه فًََل َحقَّ لَهُ بَْعُد، َوَمْن لَْم يَْطلُْب فًََل يَْلَزُم أَْن يُْعطَى -يَْطلُْب 

ِر الطَّالِِب فًََل يَِحلُّ َمْطلُهُ بِفَْلٍس فََما َما لَْم يَْطلُْب، َوقَْد َوَجَب فَْرًضا إْنَصاُف اْلَحاضِ 

 فَْوقَهُ.

ِ »َوقَْد  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَاَل َرُسوُل َّللاَّ « لِْلُغَرَماِء اْلَحاِضِريَن: ُخُذوا َما َوَجْدتُمْ  -َصلَّى َّللاَّ

ا َملَ  َوهَُو قَْوُل أَبِي ُسلَْيَماَن، َوأَبِي  -ُكوهُ فَإَِذا أََخُذوهُ فَقَْد َملَُكوهُ فًََل يَِحلُّ أَْخُذ َشْيٍء ِممَّ

 َحنِيفَةَ.

ا اْلَميُِّت بِفَلَْس: فَإِنَّهُ يَْقِضي لُِكلِّ ِمْن َحَضَر أَْو َغاَب  َولُِكلِّ ِذي  -طَلَبَا أَْو لَْم يَْطلُبَا  -َوأَمَّ

؛ ِِلَنَّ اْْلَجاَل تَحِ  ى أَْو َحاًّلً ، أَْو َدْيٍن َكاَن إلَى أََجٍل ُمَسًمً لُّ ُكلُّهَا بَِمْوِت الَِّذي لَهُ اْلَحقُّ

ِ تََعالَى فِي اْلَمَواِريِث: }ِمْن بَْعِد َوِصيَّةٍ  ا َمْن لَْم يَْطلُْب فَلِقَْوِل َّللاَّ  الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ .. َوأَمَّ

ْيِن.. [ فًََل ِميَراَث إّلَّ بَْعَد اْلَوِصيَّةِ ١١يُوِصي بِهَا أَْو َدْيٍن{ ]النساء:   َوالدَّ

ْيِن[م  1111]َمْسأَلَةٌ إْقَراُر اْلُمْفلِِس بِالدَّ

ْقَراَر َواِجٌب قَبُولُهُ  ْيِن َّلِزٌم َمْقبُوٌل َويَْدُخُل َمَع اْلُغَرَماِء؛ ِِلَنَّ اْْلِ َوإِْقَراُر اْلُمْفلِِس بِالدَّ

فَإِْن أَقَرَّ بَْعَد أَْن قُِضَي بَِمالِِه لِْلُغَرَماِء َولَْيَس ِِلََحٍد إْبطَالُهُ بَِغْيِر نَصِّ قُْرآٍن، أَْو ُسنٍَّة، 

تِِه، َوَّل يَْدُخْل َمَع اْلُغَرَماِء فِي َماٍل قَْد قُِضَي لَهُْم بِِه َوَملَُكوهُ قَْبَل إْقَراِرِه   -لَِزَمهُ فِي ِذمَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.  َوبِاّلَِلَّ

ِ تََعالَى   1111ُمقَدََّمةٌ َعلَى ُحقُوِق النَّاِس[مَمْسأَلَةٌ ُحقُوُق َّللاَّ

طَ فِيِه ِمْن َزَكاٍة أَْو َكفَّاَرٍة فِي ِ تََعالَى ُمقَدََّمةٌ َعلَى ُحقُوِق النَّاِس فَيَْبَدأُ بَِما فَرَّ  َوُحقُوُق َّللاَّ

َم َذلَِك  : قَسَّ ، َواْلَميِِّت، َوبِاْلَحجِّ فِي اْلَميِِّت، فَإِْن لَْم يَُعمَّ َعلَى ُكلِّ هَِذِه اْلُحقُوِق اْلَحيِّ

 بِاْلِحَصِص َّل يُبَدَّى ِمْنهَا َشْيٌء َعلَى َشْيٍء.

ا ُوِجَد لَِما  َوَكَذلَِك ُديُوُن النَّاِس إْن لَْم يَِف َمالُهُ بَِجِميِعهَا أََخَذ ُكلُّ َواِحٍد بِقَْدِر َمالِِه ِممَّ

ِ َذَكْرنَا فِي " ِكتَاِب اْلَحجِّ " ِمْن قَْوِل َرسُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -وِل َّللاَّ ِ أََحقُّ : »-َصلَّى َّللاَّ َدْيُن َّللاَّ

َ فَهَُو أََحقُّ بِاْلَوفَاءِ »، « أَْن يُْقَضى ِ أَْوثَقُ »، « َواْقُضوا َّللاَّ ِ أََحقُّ َوَشْرطُ َّللاَّ  « .ِكتَاُب َّللاَّ

 1111َها بَِعْينَِها ِعْنَدهُ[مَمْسأَلَةٌ فَلََّس فََوَجَد إْنَساٌن ِسْلَعتَهُ الَّتِي بَاعَ 

َوَمْن فَلََّس ِمْن َحيٍّ أَْو َميٍِّت فََوَجَد إْنَساٌن ِسْلَعتَهُ الَّتِي بَاَعهَا بَِعْينِهَا فَهَُو أَْولَى بِهَا ِمْن 

لَّهُ َردَّهُ، َوإِْن َشاَء اْلُغَرَماِء، َولَهُ أَْن يَأُْخَذهَا، فَإِْن َكاَن قَبََض ِمْن ثََمنِهَا َشْيئًا أَْكثََرهُ أَْو أَقَ 
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 تََرَكهَا َوَكاَن أُْسَوةَ اْلُغَرَماِء ،فَإِْن َوَجَد بَْعَضهَا َّل ُكلَّهَا فََسَواٌء َوَجَد أَْكثََرهَا أَْو أَقَلَّهَا َّل 

 َحقَّ لَهُ فِيهَا َوهَُو أُْسَوةُ اْلُغَرَماِء.

َجِميَع اْلُغَرَماِء َويَْبقَى لَهُ فَْضٌل، إنََّما اْلُمْفلُِس َمْن  َوَّل يَُكوُن ُمْفلًِسا َمْن لَهُ ِمْن أَْيَن يُْنِصفُ 

 َّل يَْبقَى لَهُ َشْيٌء بَْعَد َحقِّ اْلُغَرَماِء.

ا َمْن َوَجَد َوِديَعتَهُ، أَْو َما ُغِصَب ِمْنهُ، أَْو َما بَاَعهُ بَْيًعا فَاِسًدا، أَْو أُِخَذ ِمْنهُ بَِغْيِر َحقٍّ   َوأَمَّ

ا َمْن َوَجَد فَهَُو  لَهُ َضُروَرةً َوَّل ِخيَاَر لَهُ فِي َغْيِرِه؛ ِِلَنَّ ِمْلَكهُ لَْم يَُزْل قَطُّ َعْن هََذا ،َوأَمَّ

َق بَْيَن  ا َمْن فَرَّ ِسْلَعتَهُ الَّتِي بَاَعهَا بَْيًعا َصِحيًحا أَْو أَْقَرَضهَا، فَُمَخيٌَّر َكَما َذَكْرنَا.. َوأَمَّ

وا بِآثَاٍر اْلَمْوِت، َواْلحَ  يَاِة، َوبَْيَن أَْن يَْدفََع ِمْن الثََّمِن َشْيئًا أَْو َّل يَْدفََع ِمْنهُ َشْيئًا فَإِنَّهُْم اْحتَجُّ

ةُ اْلَحيِّ قَائَِمةٌ قُْلنَا:  ةُ اْلَميِِّت قَْد اْنقَطََعْت، َوِذمَّ وا أَْيًضا بِأَْن قَالُوا: ِذمَّ ُمْرَسلٍَة.. َواْحتَجُّ

ِ فََكاَن َماذَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ا؟ َوَرُسوُل َّللاَّ ى بَْينَهَُما، َكَما  -َصلَّى َّللاَّ ْق بَْينَهَُما، بَْل َسوَّ لَْم يُفَرِّ

ا إَذا لَْم يَِجْد إّلَّ بَْعَض ِسْلَعتِِه فَلَْم يَِجْدهَا بَِعْينِهَا َوإِنََّما َجاَء النَّصُّ  إَذا  أَْوَرْدنَا قَْبُل ، َوأَمَّ

ْقهَا اْلُمْشتَِري..َوَجَدهَ   ا بَِعْينِهَا َولَْم يُفَرِّ

 -أقوال الفقهاء:

ِ ْبِن ■ ، َوُعبَْيِد َّللاَّ قول المؤلف هو قول:عروة بن الزبير وعطاء وطاوس واِْلَْوَزاِعيِّ

اْلَحَسِن َوأَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل َوإِْسَحاَق ْبِن َراْهَوْيِه، َوَداُود واختلف فيه عن الشعبي 

 والحسن.

هو فيه أسوة الغرماء:النخعي َوقَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، َواْبِن ُشْبُرَمةَ، َوَوِكيٍع وأحد قولي ■

 الشعبي والحسن .

َمْن اْقتََضى ِمْن ثََمِن ِسْلَعتِِه َشْيئًا ثُمَّ أَْفلََس فَهَُو أُْسَوةُ اْلُغَرَماِء.)عمر بن عبد العزيز ■ 

 والزهري(

ا بَْعَد هَُو أََحقُّ بِهَا أَْو ■  بَِما َوَجَد ِمْنهَا قَبََض ِمْن الثََّمِن َشْيئًا أَْو لَْم يَْقبِْض فِي اْلَحيَاِة َوأَمَّ

 اْلَمْوِت فهو أسوة الغرماء.)مالك(

ةً إْن َوَجَدهَا أَْو بَْعَضهَا فَهَُو أََحقُّ بِهَا أَْو بِاَلَِّذي َوَجَد ِمْنهَا ِمْن اْلُغَرَماِء َولَْم يَُخصَّ َحيَا■ 

ِمْن َمْوٍت، قَاَل: فَإِْن َكاَن قَبََض ِمْن الثََّمِن َشْيئًا فَهَُو أََحقُّ بَِما قَابََل َما بَقَِي لَهُ 

 فَقَْط.)الشافعي(

ا فِي اْلَمْوِت فَهَُو أُْسَوةُ اْلُغَرَماِء.)أحمد(■   هَُو أََحقُّ بِهَا فِي اْلَحيَاِة، َوأَمَّ

 -األحاديث واآلثار:

ِ عن أبي ■ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -هَُرْيَرةَ يَقُوُل قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َمْن أَْدَرَك َمالَهُ بَِعْينِِه » -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)ِعْنَد َرُجٍل أَْو إْنَساٍن قَْد أَْفلََس فَهَُو أََحقُّ بِِه ِمْن َغْيِرهِ 
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 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّ  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َمْن َوَجَد َعْيَن : »-ى َّللاَّ

ْن ِسَواهُ ِمْن اْلُغَرَماءِ   صحيح(«)َمتَاِعِه ِعْنَد َرُجٍل قَْد أَْفلََس فَهَُو أََحقُّ بِِه ِممَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن النَّبِيِّ »عن أَبِي هَُرْيَرةَ ■  ُجِل الَِّذي يُْعدَ  -َصلَّى َّللاَّ ُم: إَذا ُوِجَد فِي الرَّ

ْقهُ أَنَّهُ لَِصاِحبِِه الَِّذي بَاَعهُ   صحيح(«)ِعْنَدهُ اْلَمتَاُع َولَْم يُفَرِّ

َق ِمْنهُ َشْيٌء  قال المؤلف: َوهََذا ُعُموٌم لَِمْن َماَت أَْو فَلََّس َحيًًا، َوبَيَاٌن َجلِيٌّ أَنَّهُ إْن فُرِّ

 ْن تَقَاَضى ِمْن الثََّمِن َشْيئًا أَْو لَْم يَتَقَاَضى ِمْنهُ َشْيئًا.فَهَُو أُْسَوةُ اْلُغَرَماِء، َوُعُموٌم لِمَ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُجُل : »-َصلَّى َّللاَّ إَذا أَْفلََس الرَّ

َوايَِة أَبِي ِعْصَمةَ نُوِح ْبِن أَبِي موضوع() ِمْن رِ «)َوَوَجَد َرُجٌل َمتَاَعهُ فَهَُو بَْيَن ُغَرَمائِهِ 

 َمْريََم قَاِضي َمْرَو كذاب مشهور(

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ ■  َمْن بَاَع بَْيًعا فََوَجَدهُ بَِعْينِِه َوقَْد : »-َصلَّى َّللاَّ

ُجُل فَهَُو َمالُهُ بَْيَن ُغَرَمائِهِ  ا(«)أَْفلََس الرَّ  ضعيف() ُعَمُر ْبُن قَْيٍس َضِعيٌف ِجًدً

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ أَيَُّما َرُجٍل بَاَع َرُجًًل »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ْن َوَجَد اْلبَائُِع ِسْلَعتَهُ بَِعْينِهَا َمتَاًعا فَأَْفلََس اْلُمْبتَاُع َولَْم يَْقبِْض الَِّذي بَاَع ِمْن الثََّمِن َشْيئًا فَإ

ضعيف() إِْسَحاَق ْبَن إْبَراِهيَم «)فَهَُو أََحقُّ بِهَا، َوإِْن َماَت اْلُمْشتَِري فَهَُو أُْسَوةُ اْلُغَرَماءِ 

 ْبِن ُجوتَى َمْجهُوٌل(

َرِضَي  -اْختُِصَم فِيِه إلَى ُعْثَماَن َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب قَاَل: أَْفلََس َمْولًى ِِلُمِّ َحبِيبَةَ فَ ■ 

ُ َعْنهُ  فَقََضى أَنَّ َمْن َكاَن اْقتََضى ِمْن َحقِِّه َشْيئًا قَْبَل أَْن يَتَبَيََّن إْفًَلُسهُ فَهَُو لَهُ، َوَمْن  -َّللاَّ

 َعَرَف َمتَاَعهُ بَِعْينِِه فَهَُو لَهُ.)صحيح(

نَا أَبَا هَُرْيَرةَ فِي َصاِحٍب لَنَا أَْفلََس فَقَاَل: َِلَْقِضيَنَّ بَْينَُكْم أَتَيْ »َعْن ُعَمَر ْبِن َخْلَدةَ قَاَل: ■ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بِقََضاِء َرُسوِل َّللاَّ َمْن أَْفلََس أَْو َماَت فََوَجَد َرُجٌل َمتَاَعهُ بَِعْينِِه  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)فَهَُو أََحقُّ بِهِ 

ُجُل َوَعلَْيِه َدْيٌن َوِعْنَدهُ ِسْلَعةٌ قَائَِمةٌ لَِرُجٍل َعْن َعلِيِّ ْبِن أَ ■  بِي طَالٍِب قَاَل: إَذا َماَت الرَّ

 بَِعْينِهَا فَهَُو فِيهَا أُْسَوةُ اْلُغَرَماِء.)صحيح(

 1111]َمْسأَلَةٌ َغَصَب آَخَر َماَلًّ فََماَت َولَْم يَْشَهْد لَهُ بِِه[م

َخانَهُ فِيِه، أَْو أَْقَرَضهُ فََماَت َولَْم يَْشهَْد لَهُ بِِه، َوَّل بَيِّنَةَ لَهُ،  َوَمْن َغَصَب آَخَر َماًّل، أَوْ 

ْنَدهُ، أَْو أَْولَهُ بَيِّنَةٌ فَظَفََر لِلَِّذي َحقُّهُ قَْبلَهُ بَِماٍل، أَْو اْئتََمنَهُ َعلَْيِه َسَواٌء َكاَن ِمْن نَْوِع َمالِِه عِ 

َوفَْرٌض َعلَْيِه أَْن يَأُْخَذهُ َويَْجتَِهَد فِي َمْعِرفَِة ثََمنِِه، فَإَِذا  -َذلَِك َسَواٌء  ِمْن َغْيِر نَْوِعِه، َوُكلُّ 

َعَرَف أَْقَصاهُ بَاَع ِمْنهُ بِقَْدِر َحقِِّه، فَإِْن َكاَن فِي َذلَِك َضَرٌر: فَإِْن َشاَء بَاَعهُ َوإِْن َشاَء 

 أََخَذهُ لِنَْفِسِه َحًَلًّل.
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َن َما ظَفََر لَهُ بِِه َجاِريَةً، أَْو َعْبًدا، أَْو َعقَاًرا، أَْو َغْيَر َذلَِك، فَإِْن َوفَّى بَِمالِِه َوَسَواٌء َكا

ى قَْبلَهُ فََذاَك َوإِْن لَْم يَِف بَقَِي َحقُّهُ فِيَما لَْم يَْنتَِصْف ِمْنهُ، َوإِْن فََضَل فَْضٌل َردَّهُ إلَْيِه أَْو إلَ 

ِ َعزَّ َوَجلَّ إّلَّ أَْن يَُحلِّلَهُ َويُْبِريَهُ فَهَُو َمأُْجوٌر.َوَرثَتِِه، فَإِْن لَ   ْم يَْفَعْل َذلَِك فَهَُو َعاٍص ّلِِلَّ

َوَسَواٌء َكاَن قَْد َخاَصَمهُ أَْو لَْم يَُخاِصْمهُ، اْستَْحلَفَهُ أَْو لَْم يَْستَْحلِْفهُ فَإِْن طُولَِب بَِذلَِك 

 يَْغَرَم فَْليُْنِكْر َوْليَْحلِْف، َوهَُو َمأُْجوٌر فِي َذلَِك.َوَخاَف إْن أَقَرَّ أَْن 

 َوَكَذلَِك ِعْنَدنَا ُكلُّ َمْن ظَفََر لِظَالٍِم بَِماٍل فَفَْرٌض َعلَْيِه أَْخُذهُ َوإِْنَصاُف اْلَمْظلُوِم ِمْنهُ.

ِ تََعالَى }َوإِْن َعاقَْبتُْم فََعاقِبُو-بُْرهَاُن َذلَِك  [ ١٢٤ا بِِمْثِل َما ُعوقِْبتُْم بِِه{ ]النحل: : قَْوُل َّللاَّ

[ ٦١وقَْوله تََعالَى: }َولََمِن اْنتََصَر بَْعَد ظُْلِمِه فَأُولَئَِك َما َعلَْيِهْم ِمْن َسبِيٍل{ ]الشورى: 

 } بِيُل َعلَى الَِّذيَن يَْظلُِموَن النَّاَس َويَْبُغوَن فِي اِلَْرِض بَِغْيِر اْلَحقِّ ]الشورى: }إِنََّما السَّ

٦٢. ] 

[ }َوَجَزاُء ٢٢وقَْوله تََعالَى: }َوالَِّذيَن إَِذا أََصابَهُُم اْلبَْغُي هُْم يَْنتَِصُروَن{ ]الشورى: 

ِ{ ]الشورى:   [ .٦٢َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌ ِمْثلُهَا فََمْن َعفَا َوأَْصلََح فَأَْجُرهُ َعلَى َّللاَّ

 [ .١٢٦]البقرة: وقَْوله تََعالَى: }َواْلُحُرَماُت قَِصاٌص{ 

وقَْوله تََعالَى: }فََمِن اْعتََدى َعلَْيُكْم فَاْعتَُدوا َعلَْيِه بِِمْثِل َما اْعتََدى َعلَْيُكْم{ ]البقرة: 

١٢٦. ] 

َ َكثِيًرا َواْنتََصُروا ِمْن  الَِحاِت َوَذَكُروا َّللاَّ وقَْوله تََعالَى: }إِّل الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 [ .٢٢٧ا ظُلُِموا{ ]الشعراء: بَْعِد مَ 

 -أقوال الفقهاء:

قول المؤلف هو قول : على بن أبي طالب وابن سيرين والنخعي والشعبي وعطاء ■

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابِِهَما.  َوهَُو قَْوُل الشَّافِِعيِّ

 َرهُ.إْن ظَفََر بَِعْيِن َمالِِه فَْليَأُْخْذهُ َوإِّلَّ فًََل يَأُْخْذ َغيْ ■ 

 إْن َوَجَد ِمْن نَْوِع َما أُِخَذ ِمْنهُ فَْليَأُْخْذ َوإِّلَّ فًََل يَأُْخْذ َغْيَر نَْوِعِه.■ 

 -األحاديث:

ِ »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن ■  ُ َعلَْيِه  -أَنَّ ِهْنًدا أُمَّ ُمَعاِويَةَ َجاَءْت َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

فَقَالَْت: إنَّ أَبَا ُسْفيَاَن َرُجٌل َشِحيٌح، َوإِنَّهُ َّل يُْعِطينِي َما يَْكفِينِي َوبَنِي، فَهَْل َعلَيَّ  -َوَسلََّم 

 )صحيح(« ِمْن ُجنَاٍح أَْن آُخَذ ِمْن َمالِِه َشْيئًا؟ قَاَل: ُخِذي َما يَْكفِيِك َوَولََدِك بِاْلَمْعُروفِ 
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ِ »يِّ ]قَاَل[ : َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمٍر اْلُجهَنِ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قُْلنَا لَِرُسوِل َّللاَّ إنََّك  -َصلَّى َّللاَّ

: إْن نََزْلتُْم بِقَْوٍم -َعلَْيِه السًََّلُم  -تَْبَعثُنَا فَنَْنِزَل بِقَْوٍم َّل يَْقُرونَا، فََما تََرى فِيِه؟ فَقَاَل لَنَا 

يْ  ْيفِ فَأُِمَر لَُكْم بَِما يَْنبَِغي لِلضَّ  صحيح(«)ِف فَاْقبَلُوا، فَإِْن لَْم يَْفَعلُوا فَُخُذوا ِمْنهُْم َحقَّ الضَّ

عن يُوُسَف ْبِن َماهََك قَاَل: ُكْنت أَْكتُُب لِفًَُلٍن نَفَقَةَ أَْيتَاٍم َكاَن َولِيَّهُْم فََغالَطُوهُ بِأَْلِف ■ 

الِِهْم ِمْثلُهَا، قُْلت: اْقبِْض اِْلَْلَف الَِّذي َذهَبُوا بِهَا ِدْرهٍَم فَأَدَّاهَا إلَْيِهْم، فَأَْدَرَكْت لَهُْم ِمْن مَ 

 ِ ثَنِي أَبِي أَنَّهُ َسِمَع َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِمْنك؛ قَاَل: َّل، َحدَّ أَدِّ إلَى »يَقُوُل:  -َصلَّى َّللاَّ

 جهول()ضعيف()في إسناده م« َمْن اْئتََمنََك َوَّل تَُخْن َمْن َخانَكَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ ■  أَدِّ اِْلََمانَةَ إلَى َمْن اْئتََمنََك َوَّل : »-َصلَّى َّللاَّ

بِيِع، َوُكلُّهُْم « تَُخْن َمْن َخانَكَ  .)ضعيف() َطْلُق ْبُن َغنَّاٍم َعْن َشِريٍك، َوقَْيِس ْبِن الرَّ

 َضِعيٌف(

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَاَل َرُجٌل لِلنَّبِيِّ »َسِن َعْن اْلحَ ■  َكاَن لِي َحقٌّ َعلَى َرُجٍل  -َصلَّى َّللاَّ

 فََجَحَدنِي فََداَن لَهُ ِعْنِدي َحقٌّ أَفَأَْجَحُدهُ؟ قَاَل: َّل، أَدِّ اِْلََمانَةَ إلَى َمْن اْئتََمنََك َوَّل تَُخْن َمنْ 

(ضعيف() ُمْرَسٌل، َوفِي«)َخانَكَ   ِه اْلُمبَاَرُك ْبُن فََضالَةَ َولَْيَس بِاْلقَِويِّ

 )كتاب اإلجارة(
َجاَرةُ َجائَِزةٌ فِي ُكلِّ َشْيٍء لَهُ َمْنفََعةٌ م  1111اإْلِ

َجاَرةُ َجائَِزةٌ فِي ُكلِّ َشْيٍء لَهُ َمْنفََعةٌ فَيَُؤاِجُر لِيَْنتَفَِع بِِه َوَّل يستهلك  قال ابن حزم: اْْلِ

اِك  -عن ثَابٌِت  عينه روينا .. حَّ ِ » -هَُو اْبُن الضَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ِ ْبِن « . نَهَى َعْن اْلُمَزاَرَعِة َوأََمَر بِاْلُمَؤاَجَرِة َوقَاَل: َّل بَأَْس بِهَا قَْد َصحَّ َسَماُع َعْبِد َّللاَّ

ا حَّ َجاَراِت آثَاٌر، َوبِإِبَاَحتِهَا يَقُوُل ُجْمهُوُر َمْعقٍِل ِمْن ثَابِِت ْبِن الضَّ ِك، َوقَْد َجاَءْت فِي اْْلِ

 اْلُعلََماِء إّلَّ أَنَّ إْبَراِهيَم ْبَن ُعلَيَّةَ قَاَل: َّل تَُجوُز ِِلَنَّهَا أَْكُل َماٍل بِاْلبَاِطِل.

: هََذا بَاِطٌل ِمْن قَْولِِه َوقَْد  ِ اْستَأَْجَر َرسُ »قَاَل َعلِيٌّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -وُل َّللاَّ اْبَن  -َصلَّى َّللاَّ

 « .أَُرْيقٍِط َدلِيًًل إلَى َمكَّةَ 

َجاَرةُ لَْيَسْت بَْيعًّا[م  1111]َمْسأَلَةٌ اإْلِ

، َواْلَكْلِب، َوالسِّ  َجاَرةُ لَْيَسْت بَْيًعا، َوِهَي َجائَِزةٌ فِي ُكلِّ َما َّل يَِحلُّ بَْيُعهُ َكاْلُحرِّ نَّْوِر، َواْْلِ

 َوَغْيِر َذلَِك.

 ، ، َواْلقَائِلُوَن إنَّهَا بَْيٌع يُِجيُزوَن إَجاَرةَ اْلُحرِّ َولَْو َكانَْت بَْيًعا لََما َجاَزْت إَجاَرةُ اْلُحرِّ

 فَتَنَاقَُضوا..

 1111]َمْسأَلَةٌ إَجاَرةُ َما تُْتلَُف َعْينُهُ[م
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ْمِع لِْلَوقِيِد، َوالطََّعاِم لِْْلَْكِل، َواْلَماِء َوَّل يَُجوُز إَجاَرةُ َما تُْتلَُف َعْينُهُ  أَْصًًل، ِمْثَل الشَّ

َجاَرةُ َّل  ْقِي بِِه، َونَْحِو َذلَِك، ِِلَنَّ هََذا بَْيٌع َّل إَجاَرةٌ، َواْلبَْيُع هَُو تََملُُّك اْلَعْيِن، َواْْلِ  لِلسَّ

 تُْملَُك بِهَا اْلَعْيُن.

َجاَراِت الَّ   ١٢٨٨تِي َّل بُدَّ فِيهَا ِمْن ِذْكِر اْلَعَمِل الَِّذي يُْستَأَْجُر َعلَْيِه[م]َمْسأَلَةٌ اْْلِ

َجاَراِت َما َّل بُدَّ فِيِه ِمْن ِذْكِر اْلَعَمِل الَِّذي يُْستَأَْجُر َعلَْيِه فَقَْط َوَّل  قال ابن حزم: َوِمْن اْْلِ

ى، َونَْحِو َذلَِك، َوِمْنهَا َما يُْذَكُر فِيِه ُمدَّةٌ َكاْلِخيَاطَِة َوالنَّْسِج َوُرُكو ابَِّة إلَى َمَكان ُمَسًمً ِب الدَّ

ابَِّة َونَْحِو َذلَِك، َوِمْنهُ َما َّل بُدَّ فِيهِ  ِة َكُسْكنَى الدَّاِر َوُرُكوِب الدَّ ِمْن  َّل بُدَّ فِيِه ِمْن ِذْكِر اْلُمدَّ

َجاَرةَ بِِخًَلِف َما  اِْلَْمَرْيِن َمًعا َكاْلِخْدَمِة َونَْحِوهَا فًََل بُدَّ  ِة َواْلَعَمِل، ِِلَنَّ اْْلِ ِمْن ِذْكِر اْلُمدَّ

 َذَكْرنَا َمْجهُولَةٌ َوإَِذا َكانَْت َمْجهُولَةً فَِهَي أَْكُل َماٍل بِاْلبَاِطِل.

َجاَرةُ َعلَى تَْعلِيِم اْلقُْرآِن َواْلِعْلِم َجائَِزةٌ، ِِلَنَّ ُكلَّ َذلَِك َداِخٌل فِي عُ   -ُموِم أَْمِر النَّبِيِّ َواْْلِ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   بِاْلُمَؤاَجَرِة. -َصلَّى َّللاَّ

 1111}مسألة اإلجارات التي َل بد فيها من ذكر العمل الذي يستأجر عليه.{م

ومن اْلجارات ما ّل بد فيه من ذكر العمل الذي يستأجر عليه فقط وّل يذكر فيه مدة  

الدابة إلى مكان مسمى ونحو ذلك، ومنها ما ّلبد فيه من كالخياطة. والنسج. وركوب 

ذكر المدة كسكنى الدار. وركوب الدابة. ونحو ذلك، ومنه ما ّلبد فيه من اّلمرين معا 

كالخدمة ونحوها فًلبد من ذكر المدة والعمل ّلن اْلجارة بخًلف ما ذكرنا مجهولة 

والعلم جائزة  القرآن تعليم ، واْلجارة علىبالباطل مال أكل وإذا كانت مجهولة فهي

 .بالمؤاجرة النبي صلى َّللا عليه وسلم ّلن كل ذلك داخل في عموم أمر

اةًّ[م ا ِمْن َسيِِّدِه لِْلِخْدَمِة ُمدَّةًّ ُمَسمَّ  1111]َمْسأَلَةٌ اْستَأَْجَر َعْبدًّ

ا أَْو َعْبًدا ِمْن َسيِِّدِه لِْلِخْدَمِة ُمدَّةً  اٍة فََذلَِك َجائٌِز، َوَمْن اْستَأَْجَر ُحًرً اةً بِأُْجَرٍة ُمَسمَّ ُمَسمَّ

.. أَنَّ  ينَا ِمْن طَِريِق اْلبَُخاِريِّ وليستعملهما فِيَما يُْحِسنَانِِه َويُِطيقَانِِه بًَِل إْضَراٍر بِِهَما. ُروِّ

ُ َعْنهَا  -َعائَِشةَ أُمَّ اْلُمْؤِمنِيَن  ِ اْستَأَْجَر َرُسوُل »قَالَْت:  -َرِضَي َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

يتًا َوهَُو َعلَى ِديِن ُكفَّاِر قَُرْيٍش َوَدفََعا  -َوَسلََّم  يِل هَاِديًا ِخرِّ َوأَبُو بَْكٍر َرُجًًل ِمْن بَنِي الدِّ

 « .إلَْيِه َراِحلَتَْيِهَما َوَواَعَداهُ َغاَر ثَْوٍر بَْعَد ثًََلِث لَيَالٍ 

 1111ْعِجيِل اأْلُْجَرِة[م]َمْسأَلَةٌ اْشتَِراطُ تَ 

قال ابن حزم: َوَّل يَُجوُز اْشتَِراطُ تَْعِجيِل اِْلُْجَرِة َوَّل تَْعِجيِل َشْيٍء ِمْنهَا، َوَّل اْشتَِراطُ 

 تَأِْخيِرهَا إلَى أََجٍل َوَّل تَأِْخيِر َشْيٍء ِمْنهَا َكَذلَِك.
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ْلُمْستَأَْجِر َوَّل تَأِْخيِر اْلَعَمِل اْلُمْستَأَْجِر لَهُ طَْرفَةَ َوَّل يَُجوُز أَْيًضا اْشتَِراطُ تَأِْخيِر الشَّْيِء ا

ِ تََعالَى فَهَُو بَاِطٌل ، َوِمْن هََذا اْستِْئَجاُر  َعْيٍن فََما فَْوَق َذلَِك، ِِلَنَّهُ َشْرطٌ لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ

ْستَأَْجَرٍة، أَْو َعَمٍل ُمْستَأَْجٍر، أَْو َغْيِر َذلَِك قَْبَل َداٍر ُمْكتََراٍة، أَْو َعْبٍد ُمْستَأَْجٍر، أَْو َدابٍَّة مُ 

َجاَرِة الَّتِي هَُو َمْشُغوٌل فِيهَا، ِِلَنَّ فِي اْلَعْقِد اْشتَِراطَ تَأِْخيِر قَْبَضِة الشَّْيِء  تََماِم اْْلِ

 اْلُمْستَأَْجِر، أَْو اْلَعَمِل اْلُمْستَأَْجِر لَهُ.

 -النَّاِس إَجاَرةَ َما َذَكْرنَا قَْبَل اْنقَِضاِء ُمدَّتِِه بِاْليَْوَمْيِن، َوَمنََع ِمْنهُ أَْكثَُر َوقَْد أََجاَز بَْعُض 

ٌم فَاِسٌد َوَدْعَوى بَاِطٍل بًَِل بُْرهَاٍن..  َوهََذا تََحكُّ

 1111]َمْسأَلَةٌ َمْوُت اأْلَِجيِر أَْو اْلُمْستَأِْجِر أَْو َهََلُك اْلُمْستَأَْجِر[م

اِلجير، أو موت المستأجر، أو هًلك الشيء المستأجر، أو عتق العبد  وموت

المستأجر، أو بيع الشيء المستأجر من الدار، أو العبد، أو الدابة، أو غير ذلك، أو 

خروجه عن ملك مؤاجره بأي وجه خرج كل ذلك يبطل عقد اْلجارة فيما بقي من 

خراج عن الملك بالهبة، قل أو كثر وينفذ العتق، والبيع، واْل -المدة خاصة 

 واْلصداق، والصدقة.

[ . وقول ١٤٦برهان ذلك: قول َّللا تعالى: }وّل تكسب كل نفس إّل عليها{ ]اِلنعام: 

 « .إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام: »-صلى َّللا عليه وسلم  -رسول َّللا 

استأجر وإذا مات المؤاجر فقد صار ملك الشيء المستأجر لورثته أو للغرماء، وإنما 

المستأجر منافع ذلك الشيء، والمنافع إنما تحدث شيئا بعد شيء، فًل يحل له اّلنتفاع 

بمنافع حادثة في ملك من لم يستأجر منه شيئا قط، وهذا هو أكل المال بالباطل 

جهارا.. وأما موت المستأجر: فإنما كان عقد صاحب الشيء معه ّل مع ورثته فًل 

له معهم، وّل ترث الورثة منافع لهم تخلق بعد، وّل حق له عند الورثة، وّل عقد 

ملكها مورثهم قط.. وقالوا: فكيف تصنعون في اِلحباس؟ قلنا: رقبة الشيء المحبس 

ّل مالك لها إّل َّللا، وإنما للمحبس عليهم المنافع فقط، فًل تنتقض اْلجارة بموت 

جر انتقضت أحدهم، وّل بوّلدة من يستحق بعض المنفعة، لكن إن مات المستأ

اْلجارة لما ذكرنا من أن عقده قد بطل بموته وّل يلزم غيره.. وأما البيع، والهبة، 

والعتق، واْلصداق، وغير ذلك، فإن َّللا تعالى يقول: }وأحل َّللا البيع{ ]البقرة: 

[ . ويقول }وآتوا النساء ١٨[ ويقول }المصدقين والمصدقات{ ]الحديد: ٢٧١

 . [٦صدقاتهن نحلة{ ]النساء: 

وحض على العتق، فعم تعالى ولم يخص، فكل ذلك في كل ما يملكه المرء، فإذا نفذ 

كل ذلك فيه فقد خرج عن ملك مالكه، فإذا خرج عن ملكه فقد بطل عقده فيه، إذ ّل 

[ وهذا ١حكم له في مال غيره.. فإن ذكروا قول َّللا تعالى: }أوفوا بالعقود{ ]المائدة: 

و مأمور بالوفاء بالعقد في ماله ّل في مال غيره، بل هو عقد ّلزم حق. قلنا: نعم، ه
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محرم عليه التصرف في مال غيره. فإن قالوا: إخراجه للشيء الذي آجر من ملكه 

إبطال للوفاء بالعقد الذي هو مأمور بالوفاء به. قلنا: وقولكم ّل يخلو من أحد وجهين 

 ّل ثالث لهما أصًل:

الوجوه التي أباح َّللا تعالى له إخراجه بها عن إما أن تمنعوه من إخراجه عن ملكه ب

 ملكه بسبب عقد اْلجارة.

وإما أن تبيحوا له إخراجه عن ملكه بالوجوه التي أباح َّللا تعالى له إخراجه بها عن 

 ّل بد من أحدهما. -ملكه 

فإن منعتموه إخراجه عن ملكه بالوجوه التي أباح َّللا تعالى له إخراجه بها عن ملكه 

 خالفتم َّللا عز وجل، وحرمتم ما أحل، وهذا باطل. كنتم قد

ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست : »-صلى َّللا عليه وسلم  -وقد قال رسول َّللا 

من اشترط شرطا ليس في كتاب َّللا فهو باطل وإن كان  -عز وجل  -في كتاب َّللا 

 « .مائة شرط، كتاب َّللا أحق وشرط َّللا أوثق

في عقد اْلجارة ّل يمنع ما في كتاب َّللا تعالى من إباحة البيع فصح يقينا أن شرطهما 

والهبة والصدقة واْلصداق، وأن شرط َّللا تعالى في إباحة كل ذلك أحق من شرطهما 

في عقد اْلجارة وأوثق، ومتقدم له ، وإن قلتم: بل نجيز له كل ذلك ويبقى عقد 

وّل تكسب كل نفس إّل عليها{ اْلجارة مع كل ذلك ، قلنا: خالفتم قول َّللا تعالى: }

 [ فأوجبتم أن تكسب على غيره، وأن ينفذ عقده في مال غيره..١٤٦]اِلنعام: 

 -أقوال الفقهاء:

قول المؤلف هو قول الشعبي،والحكم بن عتيبة، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، ■

 وأبي حنيفة، وأبي سليمان، وأصحابهما.

مستأجر.)ابن سيرين وإياس بن معاوية ّل تنتقض اْلجارة بموت المؤجر أو ال■

 وعثمان البتي، ومالك، والشافعي، وأصحابهما(

 تبطل اْلجارة ببيع الشئ المستأجر .)الشعبي والحسن والثوري وابن شبرمة(■

إن علم المشتري باْلجارة فالبيع صحيح، وّل يأخذ الشيء الذي اشترى إّل بعد ■ 

والهبة، وعلى المعتق إبقاء الخدمة، وتكون تمام مدة اْلجارة، وكذلك العتق نافذ 

اِلجرة في كل ذلك للبائع، والمعتق والواهب قالوا: فإن لم يعلم بالبيع، فهو مخير بين 

إنفاذ البيع وتكون اْلجارة للبائع أو رده، ِلنه ّل يمتنع من اّلنتفاع بما اشترى.) مالك 

 وأبو يوسف، والشافعي(



 

61 
 

فة وقال في قول آخر : أنه مخير بين الرضا بالبيع للمستأجر نقض البيع. )أبو حني■ 

 وبين أن ّل يرضى به، فإن رضي به بطلت إجارته(

 1111]مسألة اضطر المستأجر أو المؤاجر إلى الرحيل عن البلد[م

وكذلك إن اضطر المستأجر إلى الرحيل عن البلد، أو اضطر المؤاجر إلى ذلك، فإن 

ر على أحدهما، كمرض مانع، أو خوف مانع، اْلجارة تنفسخ إذا كان في بقائها ضر

أو غير ذلك، لقول َّللا تعالى: }وقد فصل لكم ما حرم عليكم إّل ما اضطررتم إليه{ 

 [ .١١٢]اِلنعام: 

 [ .٧٨وقال تعالى: }وما جعل عليكم في الدين من حرج{ ]الحج: 

 وهو قول أبي حنيفة والشعبي وقتادة..

 1111]مسألة هَلك الشيء المستأجر[م

قال ابن حزم: وكذلك إن هلك الشيء المستأجر فإن اْلجارة تنفسخ ووافقنا على هذا 

 أبو حنيفة، ومالك والشافعي.

وقال أبو ثور: ّل تنفسخ اْلجارة بهذا أيضا، بل هي باقية إلى أجلها، اِلجرة كلها 

واجبة للمؤاجر على المستأجر ، وهذا خطأ؛ ِلنه أكل مال بالباطل، وقاس أبو ثور 

على البيع ولقد يلزم من رأى اْلجارة كالبيع أن يقول بهذا.. وقد روي عن شريح  ذلك

والشعبي. وصح عنهما أن كل واحد من المستأجر والمؤاجر ينقض اْلجارة إذا شاء 

 وكانا يقضيان بذلك -وإن كره اْلخر  -قبل تمام المدة 

مور بإنفاذه، وكذلك وّل نقول بهذا؛ ِلنه عقد عقداه في مال يملكه المؤاجر فهو مأ -

 معاقده ما داما حيين، وما دام ذلك الشيء في ملك من أجره ..

 1111]مسألة استئجار العبيد والدور والدواب[م

وجائز استئجار العبيد والدور والدواب، وغير ذلك، إلى مدة قصيرة أو طويلة، إذا  

فإن كان ّل يمكن كانت مما يمكن بقاء المؤاجرة والمستأجر والشيء المستأجر إليها، 

 ألبتة بقاء أحدهم إليها، لم يجز ذلك العقد، وكان مفسوخا أبدا.

: أن بيان المدة واجب فيما استؤجر ّل لعمل معين، فإذ هو كذلك فًل -برهان ذلك 

فرق بين مدة ما وبين ما أقل منها أو أكثر منها؛ والمفرق بين ذلك مخطئ بًل شك.. 

 كما ّل تؤمن في طويلها. والمخاوف ّل تؤمن في قصير المدد

وأما إن عقدت اْلجارة إلى مدة يوقن أنه ّل بد من أن يخترم أحدهما دونها، أو ّل بد 

من ذهاب الشيء المؤاجر دونها، فهو شرط متيقن الفساد بًل شك، ِلنه إما عقد منهما 
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وباّلِل تعالى  -وإما عقد في معدوم، وذلك ّل يجوز  -على غيرهما، وهذا ّل يجوز 

 توفيق.ال

عن ابن وقد جاء النص باْلجارة إلى أجل مسمى، كما روينا من طريق البخاري.. 

مثلكم ومثل أهل الكتابين : »يقول -صلى َّللا عليه وسلم  -عمر قال: كان رسول َّللا 

كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على 

ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى  قيراط؟ فعملت اليهود إلى صًلة الظهر،

صًلة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى 

 وذكر الحديث.« أن تغيب الشمس على قيراطين؟ فأنتم هم

 1111مسألة استئجار المرأة ذات اللبن إلرضاع الصغير مدة مسماة[م

 الصغير مدة مسماة.وجائز استئجار المرأة ذات اللبن ْلرضاع 

 [ .٤: قول َّللا تعالى: }فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن{ ]الطًلق: -برهان ذلك 

 1111]مسألة استئجار شاة أو بقرة أو ناقة للحلب[م

ّل واحدة وّل  -قال ابن حزم: وّل يجوز استئجار شاة أو بقرة أو ناقة أو غير ذلك 

المنافع خاصة، ّل في تملك اِلعيان، للحلب أصًل؛ ِلن اْلجارة إنما هي في  -أكثر 

وهذا تملك اللبن، وهو عين قائمة، فهو بيع ّل إجارة، وبيع ما لم ير قط، وّل تعرف 

 وهو قول أبي حنيفة، والشافعي. -صفته باطل. 

ولم يجز مالك إجارة الشاة وّل الشاتين للحلب، وأجاز إجارة القطيع من ذوات اللبن 

وهذا كله خطأ وتناقض؛  -رة للحرث، واشتراط لبنها وأجاز استئجار البق -للحلب 

 ِلنه فرق بين القليل والكثير بًل برهان أصًل.

 1111]مسألة إجارة األرض[م

قال ابن حزم:وّل تجوز إجارة اِلرض أصًل، ّل للحرث فيها، وّل للغرس فيها، وّل 

لة، وّل لغير للبناء فيها، وّل لشيء من اِلشياء أصًل، ّل لمدة مسماة قصيرة وّل طوي

فمتى وقع فسخ أبدا ، وّل يجوز  -مدة مسماة، ّل بدنانير وّل بدراهم، وّل بشيء أصًل 

في اِلرض إّل المزارعة بجزء مسمى مما يخرج منها، أو المغارسة كذلك فقط، فإن 

كان فيها بناء قل أو كثر جاز استئجار ذلك البناء وتكون اِلرض تبعا لذلك البناء غير 

جارة أصًل.. وممن روينا عنه المنع من كراء اِلرض جملة جابر بن داخلة في اْل

 عبد َّللا، ورافع بن خديج، وابن عمر، وطاوس، ومجاهد، والحسن.

 -األحاديث واآلثار :
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وكانا قد  -لقي عبد َّللا بن عمر رافع بن خديج فسأله. فقال له رافع: سمعت عمي ■ 

نهى عن  -صلى َّللا عليه وسلم  -َّللا  أن رسول»يحدثان ]أهل الدار[ :  -شهدا بدرا 

 فذكر الحديث وفيه أن ابن عمر ترك كراء اِلرض ".)صحيح(« كراء اِلرض

صلى َّللا عليه  -جاء جبريل أو ملك إلى رسول َّللا »عن رافع بن خديج، قال: ■ 

: -صلى َّللا عليه وسلم  -فقال: ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ قال رسول َّللا  -وسلم 

 .)صحيح(« قال: كذلك هم عندنا خيارنا

 1111]مسألة استئجار دار وعبد ودابة ليوم غير معين[م 

قال ابن حزم: وّل يجوز استئجار دار وّل عبد وّل دابة وّل شيء أصًل ليوم غير 

معين، وّل لشهر غير معين، وّل لعام غير معين؛ ِلن الكراء لم يصح على شيء لم 

 وباّلِل تعالى التوفيق. -مال بالباطل وعقد فاسد يعرف فيه المستأجر حقه فهو أكل 

]مسألة كل ما عمل األجير شيئا مما استؤجر لعمله استحق من األجرة بقدر ما 

 1111عمل[م

قال ابن حزم: وكل ما عمل اِلجير شيئا مما استؤجر لعمله استحق من اِلجرة بقدر 

عمله أو يتم منه جملة ما عمل فله طلب ذلك وأخذه وله تأخيره بغير شرط حتى يتم 

 ما؛ ِلن اِلجرة إنما هي على العمل فلكل جزء من العمل جزء من اِلجرة.

وكذلك كل ما استغل المستأجر الشيء الذي استأجر فعليه من اْلجارة بقدر ذلك 

 أيضا..

 1111]مسألة اَلستئجار بما يحل ملكه[م

، والهر، والماء، وجائز اّلستئجار بكل ما يحل ملكه وإن لم يحل بيعه كالكلب 

فيستأجر الدار بكلب معين أو  -والثمرة التي لم يبد صًلحها، والسنبل الذي لم ييبس 

كلب موصوف في الذمة، وبثمرة قد ظهرت ولم يبد صًلحها، وبماء موصوف في 

الذمة أو معين محرز، أو بهر كذلك؛ ِلن اْلجارة ليست بيعا، وإنما نهي في هذه 

اس اْلجارة على البيع باطل لو كان القياس حقا، فكيف وهو وقي -اِلشياء عن البيع 

كله باطل؟ ِلنهم موافقون لنا على إجارة الحر نفسه، وتحريمهم لبيعه، وِلن البيع 

 تمليك لْلعيان بالنقل لها عن ملك آخر، واْلجارة تمليك منافع لم تحدث بعد..

 1111]مسألة اإلجارة الفاسدة إن أدركت فسخت[م

فاسدة إن أدركت فسخت، أو ما أدرك منها، فإن فاتت أو فات شيء منها واْلجارة ال

 قضي فيها أو فيما فات بأجر المثل لقول َّللا تعالى: }والحرمات قصاص{ ..

 1111]مسألة اإلجارة على الصَلة واألذان[م
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قال ابن حزم: وّل تجوز اْلجارة على الصًلة، وّل على اِلذان، لكن إما أن يعطيهما 

ن أموال المسلمين على وجه الصلة، وإما أن يستأجرهما أهل المسجد على اْلمام م

الحضور معهم عند حلول أوقات الصًلة فقط مدة مسماة، فإذا حضر تعين اِلذان 

 واْلقامة على من يقوم بهما.

وكذلك ّل تجوز اْلجارة على كل واجب تعين على المرء من صوم، أو صًلة، أو 

وّل على معصية أصًل؛ ِلن كل ذلك أكل مال بالباطل؛ حج، أو فتيا، أو غير ذلك، 

ِلن الطاعة المفترضة ّل بد له من عملها، والمعصية فرض عليه اجتنابها فأخذ 

 اِلجرة على ذلك ّل وجه له، فهو أكل مال بالباطل.

وكذلك تطوع المرء عن نفسه ّل يجوز أيضا اشتراط أخذ مال عليه؛ ِلنه يكون حينئذ 

 .لغير َّللا تعالى

صلى َّللا عليه  -كان آخر ما عهد إلي النبي »روينا.. عن عثمان بن أبي العاص قال: 

 « .أن ّل أتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا -وسلم 

 1111]مسألة للمرء أن يأخذ األجرة على أداء شيء عن غيره[م

وجائز للمرء أن يأخذ اِلجرة على فعل ذلك عن غيره، مثل أن يحج عنه التطوع، أو 

صلي عنه التطوع، أو يؤذن عنه التطوع أو يصوم عنه التطوع ِلن كل ذلك ليس ي

واجبا على أحدهما وّل عليهما، فالعامل يعمله عن غيره ّل عن نفسه فلم يطع وّل 

 عصى، وأما المستأجر فأنفق ماله في ذلك تطوعا ّلِل تعالى، فله أجر ما اكتسب بماله.

 1111]مسألة اإلجارة في أداء فرض[م 

وّل تجوز اْلجارة في أداء فرض من ذلك إّل عن عاجز، أو ميت لما ذكرنا في "  

كتاب الحج " " وكتاب الصيام " من النصوص في ذلك وجواز أن يعمله المرء عن 

غيره فاّلستئجار في ذلك جائز ِلنه لم يأت عنه نهي..وأما الصًلة المنسية، والمنوم 

حين موته فهذه تؤدى عن الميت، فاْلجارة عنها؛ والمنذورة فهي ّلزمة للمرء إلى 

في أدائها عنه جائزة؛ وأما المتعمد تركها فليس عليه أن يصليها، إذ ليس قادرا عليها، 

 وباّلِل تعالى التوفيق. -إذ قد فاتت، فًل يجوز أن يؤدى عنه ما ليس هو مأمورا بأدائه 

 1111]مسألة اإلجارة على النوح والكهانة[م

ة على النوح، وّل على الكهانة؛ ِلنهما معصيتان منهي عنهما ّل وّل تجوز اْلجار 

يحل فعلهما وّل العون عليهما فاْلجارة على ذلك، أو العطاء عليه معصية، وتعاون 

 على اْلثم والعدوان.

 1111]مسألة اإلجارة على الحجامة[م
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ك، وّل تجوز اْلجارة على الحجامة، ولكن يعطى على سبيل طيب النفس وله طلب ذل

 فإن رضي وإّل قدر عمله بعد تمامه ّل قبل ذلك وأعطي ما يساوي.

وكذلك ّل تحل اْلجارة على إنزاء الفحل أصًل، ّل نزوة وّل نزوات معلومة، فإن 

 كان العقد إلى أن تحمل اِلنثى كان ذلك أبلغ في الحرام والباطل وأكل السحت ..

 -أقوال الفقهاء:

و ابن محمد بن علي بن الحسين ، وأهل ه -قول المؤلف هو قول أبي جعفر ■

 الظاهر(

ّل تجوز اْلجارة على ضراب الفحل.) أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وأبو ■ 

 سليمان(

 ّل تعطه على طراق الفحل أجرا إّل أن ّل تجد من يطرقك.)عطاء وقتادة(■ 

 تجوز اِلجرة على ضراب الفحل كرات مسماة .)مالك(■ 

 عن ابن عباس رضى َّللا عنهما( يباح كسب الحجام .)روى■

 -األحاديث واآلثار:

عن كسب الحجام  -صلى َّللا عليه وسلم  -نهى رسول َّللا »عن أبي هريرة يقول: ■

 .)صحيح(« وثمن الكلب وعسب الفحل

قال المؤلف:وروينا النهي عن عسب الفحل، وكسب الحجام من طرق كثيرة ثابتة عن 

 رسول.

غًلما فحجمه فأمر له بصاع أو  -صلى َّللا عليه وسلم  -دعا النبي »عن أنس قال: ■ 

 .)صحيح(« صاعين، وكلم فيه فخفف من خراجه

أعطاه  -صلى َّللا عليه وسلم  -قال المؤلف: فاستعمال الخبرين واجب فوجدنا النبي 

 عن غير مشارطة فكانت مشارطته ّل تجوز، وِلنه أيضا عمل مجهول..

 لبراء بن عازب: ّل يحل عسب الفحل.)صحيح(عن شوذب أبي معاذ قال: قال لي ا■ 

أربع من السحت، ضراب الفحل، وثمن الكلب، ومهر البغي، »قال أبو هريرة ■ 

 صحيح( .«)وكسب الحجام

عن عقيل بن أبي طالب: أنه كان له تيس ينزيه باِلجرة.)ضعيف() من طريق عبد ■ 

و؟ عن عبد الجبار عن طلق بن السمح وّل يدرى من ه -وهو هالك  -الملك بن حبيب 

 وهو ضعيف( -بن عمر 
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 1111]مسألة اإلجارة على تعليم القرآن وعلى تعليم العلم[م

واْلجارة جائزة على تعليم القرآن، وعلى تعليم العلم مشاهرة وجملة، وكل ذلك جائز 

وعلى الرقي، وعلى نسخ المصاحف، ونسخ كتب العلم؛ ِلنه لم يأت في النهي عن  -

 ءت اْلباحة ..ذلك نص، بل قد جا

 -أقوال الفقهاء:

قول المؤلف هو قول: مالك، والشافعي، وأبي سليمان والحكم بن عتيبة وعطاء ■ 

 وأبي قًلبة

ّل تجوز اِلجرة على تعليم القرآن.) أبو حنيفة، والحسن بن حي ، عبد َّللا بن ■ 

 يزيد، وشريح والضحاك بن قيس(

تعليم القرآن.)النخعي وورد ذلك عن كراهة أن يشترط المعلم وأن يأخذ أجرا على ■ 

 ابن سيرين وعلقمة كراهة أخذ اِلجرة على كتابة المصاحف (

 -األحاديث واآلثار:

مروا  -صلى َّللا عليه وسلم  -أن نفرا من أصحاب رسول َّللا »عن ابن عباس ■ 

بماء فيهم لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ إن 

اء رجًل لديغا أو سليما فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ في الم

فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب َّللا أجرا حتى قدموا 

صلى َّللا عليه  -المدينة فقالوا: يا رسول َّللا أخذ على كتاب َّللا أجرا؟ فقال رسول َّللا 

 )صحيح(« يه أجرا كتاب َّللاإن أحق ما أخذتم عل -وسلم 

كان عند أبي بن كعب ناس يقرئهم من أهل اليمن »عن أبي إدريس الخوّلني قال: ■ 

صلى َّللا عليه  -فأعطاه أحدهم قوسا يتسلحها في سبيل َّللا تعالى فقال له رسول َّللا 

)ضعيف() منقطع، ّل يعرف « . : أتحب أن تأتي بها في عنقك يوم القيامة نارا-وسلم 

 بي إدريس سماع مع أبي(ِل

أنه قال: يا رسول َّللا إنا نأكل من طعامهم. قال: أما طعام صنع لغيرك »وبإسناد آخر 

 « .فحضرته فًل بأس أن تأكله وأما ما صنع لك فإن أكلته فإنما تأكله بخًلفك

 -أن أبي بن كعب غداه رجل كان يقرئه القرآن فقال له رسول َّللا »  علي بن رباح■ 

: إن كان شيء يتحفك به فًل خير فيه، وإن كان من طعامه -عليه وسلم  صلى َّللا

 .)ضعيف() علي بن رباح لم يدرك أبي بن كعب(« وطعام أهله فًل بأس
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ومثله عن عبادة بن الصامت أحد طرقه عن اِلسود بن ثعلبة وهو مجهول ّل يدرى 

لثالث من قاله علي بن المديني، وغيره: واْلخر من طريق بقية وهو ضعيف. وا

 طريق إسماعيل بن عياش وهو ضعيف؛ ثم هو منقطع أيضا.

يقول:  -صلى َّللا عليه وسلم  -عن عبد الرحمن بن شبل سمعت رسول َّللا ■ 

تعلموا القرآن وّل تعلوا عنه وّل تجفوا فيه وّل تأكلوا به وّل تستكبروا به وّل »

 )ضعيف() فيه أبو راشد الحبراني وهو مجهول(« تستكثروا به

عن عبد َّللا بن مغفل أنه أعطاه اِلمير ماّل لقيامه بالناس في رمضان فأبى وقال: ■ 

 إنا ّل نأخذ للقرآن أجرا.)صحيح(

 -صلى َّللا عليه وسلم  -عن عبد َّللا بن شقيق قال: كان أصحاب رسول َّللا ■ 

 يكرهون بيع المصاحف وتعليم الغلمان باِلرش ويعظمون ذلك.

عن أسير بن عمرو قال شعبة في روايته: إن عمار بن ياسر أعطى قوما قرءوا ■ 

وقال سفيان في روايته: إن سعد بن أبي  -القرآن في رمضان فبلغ ذلك عمر فكرهه 

وقاص قال: من قرأ القرآن ألحقته على ألفين. فقال عمر أو يعطى على كتاب َّللا 

 ثمنا؟ 

دينة ثًلثة معلمين يعلمون الصبيان، فكان عن الوضين بن عطاء قال: كان بالم■ 

 عمر بن الخطاب يرزق كل واحد منهم خمسة عشر كل شهر.

 1111]مسألة اإلجارة على التجارة مدة مسماة في مال مسمى[م

واْلجارة جائزة على التجارة مدة مسماة في مال مسمى، أو هكذا جملة: كالخدمة، 

ن أو مطلوبا، وعلى جلب البينة وحملهم والوكالة. وعلى نقل جواب المخاصم طالبا كا

إلى الحاكم، وعلى تقاضي اليمين، وعلى طلب الحقوق، وعلى المجيء بمن وجب 

صلى َّللا عليه  -إحضاره، ِلن هذه كلها أعمال محدودة داخلة تحت أمر رسول َّللا 

 بالمؤاجرة. -وسلم 

 1111]مسألة إجارة األمير من يقضي بين الناس مشاهرة[م

 ِلمير من يقضي بين الناس مشاهرة جائزة لما ذكرنا.وإجارة ا 

 1111]مسألة مشارطة الطبيب على البرء[م

وّل تجوز مشارطة الطبيب على البرء أصًل ِلنه بيد َّللا تعالى ّل بيد أحد، وإنما 

الطبيب معالج ومقو للطبيعة بما يقابل الداء، وّل يعرف كمية قوة الدواء من كمية قوة 

 ّل يقدر عليه إّل َّللا تعالى.الداء، فالبرء 
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 1111]مسألة استئجار الطبيب لخدمة أيام معلومة[م

وجائز أن يستأجر الطبيب لخدمة أيام معلومة، ِلنه عمل محدود فإن أعطي شيئا  

بأخذ ما أعطي  -صلى َّللا عليه وسلم  -عند البرء بغير شرط فحًلل، ِلمر النبي 

 المرء من غير مسألة.

 1111لى حفر بئر[م]مسألة اإلجارة ع

وّل تجوز اْلجارة على حفر بئر ألبتة، سواء كانت اِلرض معروفة أو لم تكن؛ ِلنه 

قد يخرج فيها الصفاة الصلدة، واِلرض المنحلة الرخوة والصليبة، وهذا عمل 

 مجهول، وقد يبعد الماء في موضع ويقرب فيما هو إلى جانبه.

مله فيها في حفر البئر؛ ِلنه عمل محدود وإنما يجوز ذلك في استئجار مياومة ثم يستع

 وباّلِل تعالى التوفيق. -معلوم يتولى منه حسب ما يقدر عليه 

 1111]مسألة استئجار البناء وآَلته[م

قال ابن حزم: وّل يجوز أن يشترط على المستأجر للخياطة إحضار الخيوط، وّل 

و الصخر، أو الجيار، وهكذا على الوراق القيام بالحبر، وّل على البناء القيام بالطين أ

 في كل شيء.

وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأبي سليمان؛ ِلنه إجارة وبيع معا قد اشترط 

أنه شرط ليس في كتاب َّللا  -: أحدهما -أحدهما مع اْلخر فحرم ذلك من وجهين 

 تعالى فهو باطل.

لبيع وّل ما يقع أنه بيع مجهول، وإجارة مجهول ّل يدري ما يقع من ذلك ل -والثاني 

منه لإلجارة، فهو أكل مال بالباطل، فإن تطوع كل من ذكرنا بإحضار ما ذكرنا عن 

 غير شرط جاز ذلك؛ ِلنه فعل خير.

وأما استئجار البناء وآّلته، والنجار وآّلته، والوراق وأقًلمه، وجلمه وسكينه، 

نها إجارة وملزمته، ومحبرته، والخياط وإبرته وجلمه، فكل ذلك جائز حسن؛ ِل

واحدة كلها. فإن كان شيء من ذلك لغيره لم يجز؛ ِلنه ّل يدري ما يقع من ذلك لتلك 

وباّلِل تعالى التوفيق ،وأما الصباغ:  -اْللة، وّل ما يقع للعامل، فهو أكل مال بالباطل 

 فإنما استؤجر ْلدخال الثوب في قدره فقط.

 1111]مسألة استأجر دارا أو شيئا ما ثم أجره[م

استأجر دارا أو عبدا أو دابة أو شيئا ما ثم أجره بأكثر مما استأجره به أو بأقل  ومن

 أو بمثله، فهو حًلل جائز.
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وكذلك الصائغ المستأجر لعمل شيء فيستأجر هو غيره ليعمله له بأقل أو بأكثر أو 

بمثله فكل ذلك حًلل، والفضل جائز لهما، إّل أن تكون المعاقدة وقعت على أن 

فسه، أو يركبها بنفسه، أو يعمل العمل بنفسه، فًل يجوز غير ما وقعت عليه يسكنها بن

عن ذلك، وهي مؤاجرة  -صلى َّللا عليه وسلم  -اْلجارة؛ ِلنه لم يأت نهي عن النبي 

 وباّلِل تعالى التوفيق. -بالمؤاجرة  -عليه السًلم  -وقد أمر 

 -أقوال الفقهاء:

 الزبير، والحسن، وعطاء( يباح ذلك .) سليمان بن يسار، وعروة بن■

يكره ذلك.) ابن عمر والزهري ميمون بن مهران، وابن سيرين وسعيد بن ■

المسيب، وشريح، ومسروق، ومحمد بن علي، والشعبي، وأبو سلمة بن عبد 

 الرحمن(

 هو ربا ّل يجوز .)النخعي(■

 يتصدق بالفارق بين اِلجرتين . )أبو حنيفة والشعبي(■

 -اآلثار:

أنه قال فيمن استأجر أجيرا فأجره بأكثر مما استأجره، قال ابن عمر: عن ابن عمر: 

 الفضل لْلول.

 1111م ]مسألة: واإلجارة باإلجارة جائزة [

كمن أجر سكنى دار بسكنى دار أو خدمة عبد بخدمة عبد، أو سكنى بخدمة عبد أو 

وقال أبو وهو قول مالك  -بخياطة، كل ذلك جائز، ِلنه لم يأت نص بالنهي عن ذلك 

 وهذا تقسيم فاسد. -ويجوز بخدمة عبد  -حنيفة: ّل يجوز كراء دار بكراء دار 

 1111/1111م]مسألة أجرة تنقية المرحاض[

وتنقية المرحاض على الذي مْله ّل على صاحب الدار، وّل يجوز اشتراطه على  

 صاحب الدار؛ ِلن على من وضع كناسة أو زبًل أو متاعا في أرض غيره التي هي

مال غيره، لم يجز له ذلك، وعليه أن يزيله عن المكان الذي ّل حق له فيه، واشتراطه 

 :-على صاحب الدار باطل من وجهين 

 أنه شرط ليس في كتاب َّللا فهو باطل. -أحدهما 

 وباّلِل تعالى التوفيق. -أنه مجهول القدر فهو شرط فاسد  -والثاني 

 1111]مسألة األجرة على كنس الكنف[م
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وهو الظاهر من أقوال أبي حنيفة، ومالك،  -واِلجرة على كنس الكنف جائزة  

 بالمؤاجرة. -صلى َّللا عليه وسلم  -والشافعي، وأبي سليمان، لعموم أمر رسول َّللا 

 -اآلثار:

أن ابن عمر قال لرجل كناس للعذرة أخبره أنه منه تزوج ومنه كسب ومنه حج ■ 

كسبت خبيث؛ وما تزوجت خبيث، حتى تخرج فقال له ابن عمر: أنت خبيث، وما 

 منه كما دخلت فيه.)صحيح(

ابن عباس وقد قال له رجل: إني كنت رجًل كناسا أكسح هذه الحشوش فأصبت  عن■

ماّل فتزوجت منه، وولد لي فيه، وحججت فيه. فقال له ابن عباس: أنت ومالك خبيث 

 وولدك خبيث.)صحيح(

 1111منه[م ]مسألة إعطاء الغزل للنسج بجزء مسمى

وجائز إعطاء الغزل للنسج بجزء مسمى منه كربع، أو ثلث؛ أو نحو ذلك، فإن 

وإن أبى  -تراضيا على أن ينسجه النساج معا ويكونا معا شريكين فيه: جاز ذلك 

أحدهما لم يلزمه، وكان للنساج من الغزل الذي سمي له أجرة بمقدار ما ينسج من 

 ا سمي له.اِلجر حتى يتم نسجه ويستحق جميع م

وكذلك يجوز إعطاء الثوب للخياط بجزء منه مشاع أو معين، وإعطاء الطعام 

للطحين بجزء منه كذلك، وإعطاء الزيتون للعصير كذلك، وكذلك اّلستئجار لجميع 

 هذه الزيوت المحدودة بجزء منها كذلك، كل ذلك جائز.

أيضا، وّل يجوز وكذلك استئجار الراعي لحراسة هذه الغنم بجزء منها مسمى كذلك 

بجزء مسمى من النسل الذي لم يولد بعد، ِلن كل ما ذكرنا قبل فهي إجارة محدودة 

في شيء موجود قائم ، وّل تجوز اْلجارة بما لم يخلق بعد؛ ِلنه غرر ّل يدرى 

 أيكون أم ّل؟

 -أقوال الفقهاء:

ن قول المؤلف هو قول محمد بن سيرين والحكم وابن أبي ليلى، وروي عن الحس■

وقتادة وسعيد بن المسيب وسالم   أيضا والزهري وأيوب السختياني، ويعلى بن حكيم

. 

 يكره ذلك .) إبراهيم النخعي، والحسن في أحد قوليه(■

 ّل يجوز ذلك. )أبو حنيفة، ومالك، والشافعي(■

 1111/1111م]مسألة كراء السفن[
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وجائز كراء السفن كبارها وصغارها بجزء مسمى مما يحمل فيها مشاع في الجميع  

 أو متميز.

وكذلك الدواب، والعجل، ويستحق صاحب السفينة من الكراء بقدر ما قطع من 

 الطريق عطب أو سلم؛ ِلنه عمل محدود.

 وقال مالك: ّل كراء له إّل إن بلغ.

لسفينة بًل أجرة، وبًل طيب نفس قال ابن حزم: وهذا خطأ واستحًلل تسخير ا

 صاحبها.. 

فإن هال البحر وخافوا العطب فليخففوا اِلثقل فاِلثقل، وّل ضمان فيه على أهل 

المركب ِلنهم مأمورون بتخليص أنفسهم. قال َّللا تعالى: }وّل تقتلوا أنفسكم{ 

 [ .٢٢]النساء: 

 [ .١٢١وقال تعالى: }وّل تلقوا بأيديكم إلى التهلكة{ ]البقرة: 

فمن فعل ما أمر به فهو محسن، قال َّللا تعالى: }ما على المحسنين من سبيل{ 

 [ .٢١]التوبة: 

وقال مالك: يضمن ما كان للتجارة، وّل يضمن ما سيق لْلكل، والقنية، وّل يضمن 

وهذا كله تخليط ّل يعضده دليل أصًل،  -شيئا من ذلك من ّل مال له في المركب 

 وباّلِل تعالى التوفيق. -ه قبله وقول ّل نعلم أحدا تقدم

فإن كان دون اِلثقل ما هو أخف منه، فإن كان في رمي اِلثقل كلفة يطول أمرها، 

ويخاف غرق السفينة فيها، ويرجى الخًلص، برمي اِلخف رمي اِلخف حينئذ لما 

 ذكرنا.

وأما من رمى اِلخف وهو قادر على رمي اِلثقل فهو ضامن لما رمى من ذلك ّل 

إن دماءكم وأموالكم عليكم : »-صلى َّللا عليه وسلم  -عه غيره لقول النبي يضمنه م

 « .حرام

وّل يرمى حيوان إّل لضرورة يوقن معها بالنجاة برميه، وّل يلقى إنسان أصًل ّل 

مؤمن وّل كافر؛ ِلنه ّل يحل ِلحد دفع ظلم عن نفسه بظلم من لم يظلمه، والمانع من 

ظالم لمن فيها، فدفع الهًلك عن أنفسهم بمنعه من ظلمهم إلقاء ماله المثقل للسفينة 

 فرض.

 1111]مسألة استئجار الحمام[م
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واستئجار الحمام جائز، ويكون البئر، والساقية تبعا، وّل يجوز عقد إجارة مع  

الداخل فيه، لكن يعطى مكارمة، فإن لم يرض صاحب الحمام بما أعطي ألزم بعد 

ط ِلن مدة بقائه قبل أن يستوفيه مجهولة، وّل يجوز الخروج ما يساوي بقاؤه فيه فق

وباّلِل  -عقد الكراء على مجهول؛ ِلنه أكل مال بالباطل لجهلهما، بما يتراضيان به 

 تعالى التوفيق.

 1111]مسألة استأجر دارا[م

 -ومن استأجر دارا فإن كانت فيها دالية، أو شجرة، لم يجز دخولها في الكراء أصًل 

: ِلنها قبل أن تخلق -طاب أو لم يطب  -ر، ظهر حملها أو لم يظهر قل خطرها أم كث

الثمرة، وقبل أن تطيب ّل يحل فيها عقد أصًل إّل المساقاة فقط وبعد ظهور الطيب ّل 

يجوز فيها إّل البيع، ّل اْلجارة؛ ِلن اْلجارة ّل تملك بها العين وّل تستهلك أصًل، 

بثمن مجهول، وإجارة بثمن مجهول، فهو  والبيع تملك به العين والرقبة، فهو بيع

 حرام من كل جهة؛ وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأبي سليمان.

 1111]مسألة إجارة المشاع[م

وإجارة المشاع جائزة فيما ينقسم، وما ّل ينقسم من الشريك ومن غير الشريك، ومع 

حسن، وأبي وهو قول مالك، والشافعي، وأبي يوسف، ومحمد بن ال -الشريك ودونه 

 سليمان، وغيرهم.

ّل ما ينقسم وّل ما ّل ينقسم إّل من الشريك  -وقال أبو حنيفة: ّل تجوز إجارة المشاع 

ّل عند  -كان مما ينقسم أو مما ّل ينقسم  -وحده، وقال: ّل يجوز رهن المشاع 

الشريك فيه وّل عند غيره. فإن ارتهن اثنان معا رهنا من واحد جاز ذلك، وقال: ّل 

جوز هبة المشاع إن كان مما ينقسم كالدور واِلرضين، ويجوز فيما ّل ينقسم ت

 كالسيف، واللؤلؤة، ونحو ذلك.

من الشريك وغير الشريك ولم يجز زفر  -ما انقسم وما ّل ينقسم  -وأجاز بيع المشاع 

ّل من الشريك وّل من غيره.. وهذا داخل عليهم في البيع وفي  -إجارة المشاع 

بالمؤاجرة، ولم يخص مشاعا  -صلى َّللا عليه وسلم  -فرق، وأمر النبي  التملك، وّل

 من غير مشاع }وما ينطق عن الهوى{..

 1111]مسألة َل ضمان على أجير مشترك أو غير مشترك[م

وّل ضمان على أجير مشترك أو غير مشترك، وّل على صانع أصًل، إّل ما ثبت أنه 

قوله مع يمينه، فإن  -ما لم تقم عليه بينة  - والقول في كل ذلك -تعدى فيه أو أضاعه 

قامت عليه بينة بالتعدي، أو اْلضاعة ضمن، وله في كل ذلك اِلجرة فيما أثبت أنه 
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كان عمله، فإن لم تقم بينة حلف صاحب المتاع أنه ما يعلم أنه عمل ما يدعي أنه 

 عمله، وّل شيء عليه حينئذ.

 -أقوال الفقهاء:

القصار، أو قال الخياط، وأشباهه.)النخعي ويزيد بن عبد  ّل يضمن الصائغ، وّل■ 

َّللا بن موهب ،وابن سيرين وشريح وصح عنه خًلفه وطاوس وهو قول أبي حنيفة، 

 والشافعي، وزفر، وأبي ثور وأحمد، وإسحاق، والمزني، وأبي سليمان(

إذا أفسد القصار فهو ضامن وكان ّل يضمنه غرقا وّل حرقا وّل عدوا ■ 

 )الحسن البصري(مكابرا.

 يضمن إذا ضيع .)قتادة(■

الصناع كلهم ضامنون ما جنوا وما لم يجنوا.)روى عن عمر وعلى والنخعي ■ 

 وشريح وعبد َّللا بن عتبة بن مسعود ومكحول وابن أبي ليلى (

وهو الذي استؤجر على اِلعمال، وّل  -وهو العام  -يضمن اِلجير المشترك ■ 

ر لمدة ما .) وهو قول أبي يوسف، ومحمد بن يضمن الخاص، وهو الذي استؤج

روي عن إبراهيم يضمن اِلجير المشترك، ولم يأت عنه ّل يضمن  -الحسن 

 الخاص(

يضمن الصانع ما غاب عليه إّل أن يقيم بينة أنه تلف بعينه من غير فعله فًل ■ 

 س(يضمن، وّل يضمن ما ظهر أصًل، إّل أن تقوم عليه بينة بأنه تعدى .)مالك بن أن

 -اآلثار:

رضي  -عن طلحة بن سعيد بن بكير بن عبد َّللا بن اِلشج أن عمر بن الخطاب ■ 

 يعني: من عمل بيده. -ضمن الصناع  -َّللا عنه 

 عن خًلس بن عمرو قال: كان علي بن أبي طالب يضمن اِلجير.■ 

عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا كان يضمن القصار، والصواغ، وقال: ّل ■ 

 وروي عنه أنه ضمن نجارا. -الناس إّل ذلك يصلح 

 1111]مسألة َل تجوز اإلجارة إَل بمضمون مسمى محدود في الذمة[م

وّل تجوز اْلجارة إّل بمضمون مسمى محدود في الذمة، أو بعين معينة متميزة  

 وغيره. -رضي َّللا عنه  -وهو قول عثمان  -معروفة الحد والمقدار 
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واحتجوا بخبر عن أبي  -يجوز كراء اِلجير بطعامه  قال أبو محمد: وقال مالك:

 هريرة: كنت أجيرا ّلبنة غزوان بطعام بطني، وعقبة رجلي.

وأما العقود المقضي بها فًل  -قال أبو محمد: قد يكون هذا تكارما من غير عقد ّلزم 

ويختلف  -تكون إّل بمعلوم، والطعام يختلف: فمنه اللين، ومنه الخشن ومنه المتوسط 

وباّلِل تعالى  -ّل يجوز  ِلدم، وتختلف الناس في اِلكل اختًلفا متفاوتا فهو مجهولا

 .التوفيق

 ]ِكتَاُب اْلُجْعِل فِي اآْلبِِق َوَغْيِرِه[ 
 1111]َمْسأَلَةٌ ََل يَُجوُز اْلُحْكُم بِاْلُجْعِل َعلَى أََحٍد[م

ِْلَخَر: إْن ِجْئتنِي بَِعْبِدي اْْلبِِق فَلََك َعلَيَّ  َّل يَُجوُز اْلُحْكُم بِاْلُجْعِل َعلَى أََحٍد، فََمْن قَالَ 

أَْو  -ِدينَاٌر، أَْو قَاَل: إْن فََعْلت َكَذا َوَكَذا فَلََك َعلَيَّ ِدْرهٌَم، أَْو َما أَْشبَهَ هََذا فََجاَءهُ بَِذلَِك 

هُ بِِه لَْم يُْقَض َعلَْيِه بَِشْيٍء، هَتََف َوأَْشهََد َعلَى نَْفِسِه: َمْن َجاَءنِي بَِكَذا فَلَهُ َكَذا، فََجاءَ 

 َويُْستََحبُّ لَْو َوفَّى بَِوْعِدِه.

بَاِق أَْو لَْم يُْعَرْف  َوَكَذلَِك َمْن َجاَءهُ بِآبٍِق، فًََل يُْقَضى لَهُ بَِشْيٍء َسَواٌء َعَرَف بِاْلَمِجيِء بِاْْلِ

َمْعُروفَةً، أَْو لِيَأْتِيَهُ بِِه ِمْن َمَكان َمْعُروٍف، فَيَِجُب بَِذلك، إّلَّ أَْن يَْستَأِْجَرهُ َعلَى طَلَبِِه ُمدَّةً 

 لَهُ َما اْستَأَْجَرهُ بِِه.

ِ تََعالَى: }أَْوفُوا بِاْلُعقُوِد{  -َوأَْوَجَب قَْوٌم اْلُجْعَل َوأَْلَزُموهُ اْلَجاِعَل  وا بِقَْوِل َّللاَّ َواْحتَجُّ

 [ .١]المائدة: 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّ  -َوبِقَْوِل يُوُسَف  َوَخَدَمتُهُ َعْنهُ: }قَالُوا نَْفقُِد ُصَواَع اْلَملِِك َولَِمْن  -ى َّللاَّ

 [ .٧٢َجاَء بِِه ِحْمُل بَِعيٍر َوأَنَا بِِه َزِعيٌم{ ]يوسف: 

َجاَراِت " -َوبَِحِديِث الَِّذي َرقَى َعلَى قَِطيٍع ِمْن اْلَغنَِم  فَأَْغنَى َعْن  َوقَْد َذَكْرنَاهُ فِي " اْْلِ

 إَعاَدتِِه.

ةَ لَهُْم فِيِه  ٍد: َوُكلُّ هََذا َّل ُحجَّ  :-قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

ِ تََعالَى: }أَْوفُوا بِاْلُعقُوِد{ ]المائدة:  ا قَْوُل َّللاَّ ِ ١أَمَّ ُ َعلَْيِه  -[ فَقَْد قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 « ..الَُكْم َوأَْعَراَضُكْم َوأَْبَشاَرُكْم َعلَْيُكْم َحَرامٌ إنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْموَ : »-َوَسلََّم 

فََصحَّ أَنَّهُ لَْيَس ِِلََحٍد أَْن يَْعقَِد فِي َدِمِه، َوَّل فِي َمالِِه، َوَّل فِي ِعْرِضِه، َوَّل فِي بََشَرتِِه 

اَء النَّصُّ بِإِيَجابِِه بِاْسِمِه، أَْو َعْقًدا، َوَّل أَْن يَْلتَِزَم فِي َشْيٍء ِمْن َذلَِك ُحْكًما، إّلَّ َما جَ 

ُ تََعالَى بِاْلَوفَاِء بِهَا إنََّما ِهَي اْلُعقُوُد  بِإِبَاَحتِِه بِاْسِمِه. فََصحَّ أَنَّ اْلُعقُوَد الَّتِي أََمَر َّللاَّ

 اْلَمْنُصوُص َعلَْيهَا بِأَْسَمائِهَا، َوأَنَّ ُكلَّ َما َعَداهَا فََحَراٌم َعْقُدهُ.

َ َعزَّ َوَجلَّ يَقُوُل: }َوّل تَقُولَنَّ لَِشْيٍء إِنِّي فَاِعٌل َذلَِك َغًدا{ ]الكهف: َوأَ  ْيًضا: فَإِنَّ َّللاَّ

ُ{ ]الكهف: ٢٢ [ . فََصحَّ أَنَّ َمْن اْلتََزَم أَْن يَْفَعَل َشْيئًا َولَْم يَقُْل: إْن ٢٦[ }إِّل أَْن يََشاَء َّللاَّ

ُ، فَقَْد َخالََف  ِ تََعالَى لَْم يَْلَزْمهُ َعْقٌد َخالََف فِيِه َشاَء َّللاَّ ِ تََعالَى، َوإَِذا َخالََف أَْمَر َّللاَّ أَْمَر َّللاَّ

َ َعزَّ َوَجلَّ ِمْنهُ. ، بَْل هَُو َمْعِصيَةٌ يَْلَزُمهُ أَْن يَْستَْغفَِر َّللاَّ  أَْمَر َربِِّه َعزَّ َوَجلَّ
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 ِ ُ َعلَيْ  -قَاَل َرُسوُل َّللاَّ « َمْن َعِمَل َعَمًًل لَْيَس َعلَْيِه أَْمُرنَا فَهَُو َردٌّ : »-ِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ُ، فَقَْد َعلِْمنَا يَقِينًا ِعْلَم َضُروَرٍة إْذ قَْد َعقََد َذلَِك اْلَعْقَد بَِمِشي ِ فَإِْن قَاَل: إّلَّ أَْن يََشاَء َّللاَّ ئَِة َّللاَّ

هُ.. َعزَّ َوَجلَّ ثُمَّ لَْم يُنَفِّْذهُ َوَّل  ُ َِلَْنفََذهُ َوأَتَمَّ َ تََعالَى لَْم يََشأْهُ، إْذ لَْو َشاَءهُ َّللاَّ  فََعلَهُ، فَإِنَّ َّللاَّ

َوأَْيًضا: فَإِنَّ اْلُمَخالِفِيَن لَنَا فِي هََذا َّل يََرْوَن َجِميَع اْلُعقُوِد َّلِزَمةً، َوَّل يَأُْخُذوَن بُِعُموِم 

وا بِ  هَا، بَْل يَقُولُوَن فِيَمْن َعقََد َعلَى نَْفِسِه أَْن يَْصبَُغ ثَْوبَهُ أَْصفََر، أَْو أَْن اْْليَِة الَّتِي اْحتَجُّ

وِق، أَْو نَْحَو هََذا: أَنَّهُ َّل يَْلَزُمهُ، فَقَْد نَقَُضوا اْحتَِجاَجهُْم بُِعُموِمهَا..  يَْمِشَي إلَى السُّ

ا قَْوُل يُوُسَف   :-فًََل يَْلَزُم لُِوُجوٍه  -َعلَْيِه السًََّلُم  -َوأَمَّ

َّل تَْلَزُمنَا، قَاَل تََعالَى: }لُِكلٍّ  -َعلَْيِهْم السًََّلُم  -أََحُدهَا: أَنَّ َشِريَعةَ َمْن قَْبلَنَا ِمْن اِْلَْنبِيَاِء 

 [ .٦٨َجَعْلنَا ِمْنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنهَاًجا{ ]المائدة: 

 ِ ُ  -َوقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ، فََذَكَر : »-َعلَْيِه َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ ْلُت َعلَى اِْلَْنبِيَاِء بِِستٍّ َعلَْيِه  -فُضِّ

ًَلُم   « ..ِمْنهَا: َوأُْرِسْلُت إلَى النَّاِس َكافَّةً  -السَّ

ْم نُْؤَمْر بِِه، َوإِنََّما فَإِْذ قَْد َصحَّ هََذا فَلَْم يُْبَعثُوا إلَْينَا، َوإِْذ لَْم يُْبَعثُوا إلَْينَا فًََل يَْلَزُمنَا َشْرٌع لَ 

ِ تََعالَى، َوأَنَّ َما أَتَْوا بِِه َّلِزٌم لَِمْن بُِعثُوا إلَْيِه فَقَْط. يَماُن بِأَنَّهُْم ُرُسُل َّللاَّ  يَْلَزُمنَا اْْلِ

ُل ُمَخالٍِف لَهَا؛ ِِلَنَّهُْم َّل يُْلزِ  يَن بِهَِذِه اْْليَِة أَوَّ ُموَن َمْن قَاَل: لَِمْن َوأَْيًضا: فَإِنَّ اْلُمْحتَجِّ

ْو َجاَءنِي بَِكَذا ِحْمُل بَِعيٍر اْلَوفَاَء بَِما قَاَل ِِلَنَّ هََذا اْلِحْمَل َّل يُْدَرى ِممَّ هَُو؟ أَِمْن اللُّْؤلُِؤ، أَ 

َما َكاَن ِمْن َذهٍَب، أَْو ِمْن َرَماٍد، أَْو ِمْن تَُراٍب؟.. َوأَْيًضا: فََحتَّى لَْو َكاَن فِي َشِريَعتِنَا لَ 

ةً َعلَْينَا؛ ِِلَنَّهُ لَْيَس فِي هَِذِه اْْليَِة إْلَزاُم اْلقََضاِء بَِذلَِك، َوإِنََّما فِيهَا: أَنَّهُ ُجِعَل َذلِكَ   ُحجَّ

ا قَْولُهُ  ا َخالَْفنَاهُْم فِيِه.. َوأَمَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْلُجْعُل فَقَْط، َولَْيَس هََذا ِممَّ فِي  -َصلَّى َّللاَّ

ةَ لَهُْم فِيِه؛ ِِلَنَّهُ لَْيَس فِيِه إّلَّ إبَاَحةُ أَْخِذ َما أَْعطَى اقِي فََصِحيٌح، إّلَّ أَنَّهُ َّل ُحجَّ  َحِديِث الرَّ

ْقيَِة فَقَْط، َوهََكَذا نَقُوُل، َولَْيَس فِيِه اْلقََضاُء َعلَى اْلَجاِعِل بَِما َجَعَل إْن  اْلَجاِعَل َعلَى الرُّ

وا بِِه  -يُْعِطيَهُ  أَبَى أَنْ  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -فََسقَطَ ُكلُّ َما اْحتَجُّ  َوبِاّلَِلَّ

ْخًَلِف فِي آِخِر " ِكتَاِب النُُّذوِر " بَِما  فَإِْن قِيَل: إنَّهُ َوْعٌد. قُْلنَا: قَْد تََكلَّْمنَا فِي اْلَوْعِد َواْْلِ

 فِيِه ِكفَايَةٌ..

ُ تََعالَى: }مُ  اُء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء بَْينَهُْم{ قَاَل َّللاَّ ِ َوالَِّذيَن َمَعهُ أَِشدَّ ٌد َرُسوُل َّللاَّ َحمَّ

ِ ٢٢]الفتح:  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -[ َونَهَى َرُسوُل َّللاَّ  َعْن إَضاَعِة اْلَماِل. -َصلَّى َّللاَّ

ُ تََعالَى: }َوتََعاَونُوا َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّقْ  َوى َوّل تََعاَونُوا َعلَى اِْلْثِم َواْلُعْدَواِن{ َوقَاَل َّللاَّ

[ فَفََرَض َعلَى ُكلِّ ُمْسلِِم ِحْفَظ َماِل أَِخيِه إَذا َوَجَدهُ، َوَّل يَِحلُّ لَهُ أَْخُذ َمالِِه ٢]المائدة: 

ًَلِة، بَِغْيِر ِطيِب نَْفِسِه فًََل َشْيَء لَِمْن أَتَى بِآبٍِق؛ ِِلَنَّهُ فََعَل فِْعًًل هَُو فَ  ْرٌض َعلَْيِه، َكالصَّ

يَاِم  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -َوالصِّ  َوبِاّلَِلَّ

َماَم يَُرتُِّب لَِمْن فََعَل َذلَِك َعطَاهُ لََكاَن  َولَْو أَْعطَاهُ بِِطيِب نَْفِسِه لََكاَن َحَسنًا، َولَْو أَنَّ اْْلِ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -َحَسنًا   َوبِاّلَِلَّ

 -لفقهاء:أقوال ا

بَاِق فَإِنَّهُ يُْجَعُل لَهُ َعلَى قَْدِر قُْرِب ■  ْن يُْعَرُف بَِطلَِب اْْلِ َما َجاَء بِاْْلبِِق فَإِْن َكاَن ِممَّ

اْلَمْوِضِع َوبُْعِدِه، فَإِْن لَْم يَُكْن َذلَِك َشأْنُهُ َوَّل َعَملُهُ، فًََل ُجْعَل لَهُ، لَِكْن يُْعطَى َما اُتُّفَِق 
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 فَقَْط.)مالك( َعلَْيهِ 

فََمْن َردَّ آبِقًا،  -اْلَعْبُد َواِْلََمةُ َسَواٌء  -َّل يَِجُب اْلُجَعُل فِي َشْيٍء إّلَّ فِي َردِّ اْْلبِِق فَقَْط ■ 

ا أَْو آبِقَةً ِمْن َمِسيَرِة ثًََلِث لَيَاٍل فََصاِعًدا فَلَهُ َعلَى ُكلِّ َرْأٍس أَْربَُعوَن ِدْرهًَما، فَإِْن َردَّهُمَ 

َمْن أَقَلَّ ِمْن ثًََلٍث ُرِضَخ لَهُ، َوَّل يَْبلُُغ بَِذلَِك أَْربَِعيَن ِدْرهًَما، فَإِْن َجاَء بِأََحِدِهَما ِمْن 

َمِسيَرِة ثًََلِث لَيَاٍل فََصاِعًدا، َوهَُو يَُساِوي أَْربَِعيَن ِدْرهًَما فَأَقَلَّ نَْقٍص ِمْن قِيَمتِِه ِدْرهٌَم 

ُد ْبُن اْلَحَسِن َعْن هََذا اْلقَْوِل، فَقَاَل َواِحٌد فَقَْط.)أب و حنيفة ثُمَّ َرَجَع أَبُو يُوُسَف، َوُمَحمَّ

ٌد: يَْنقُُص ِمْن قِيَمتِِه َعَشَرةُ َدَراِهَم، قَاَل أَبُو يُوُسَف: لَهُ أَْربَُعوَن ِدْرهًَما َولَْو لَْم يَُساِو  ُمَحمَّ

 إّلَّ ِدْرهًَما َواِحًدا(

َوإِْن ُوِجَد َخاِرَج اْلِمْصِر  -ُوِجَد فِي اْلِمْصِر فَُجْعُل َواِجِدِه َعَشَرةُ َدَراِهَم  اْْلبَِق إنْ ■ 

ْعبِيِّ  َوبِِه يَقُوُل  -فَأَْربَُعوَن ِدْرهًَما.)َصحَّ َعْن ُشَرْيٍح، َوِزيَاٍد َوُرِوَي هََذا أَْيًضا َعْن الشَّ

 إِْسَحاُق ْبُن َراْهَوْيِه(

مسيرة يَْوٍم ِدينَاًرا، َوفِي يَْوَمْيِن ِدينَاَرْيِن، َوفِي ثًََلثَِة أَيَّاٍم ثًََلثَةَ  ُجْعِل اْْلبِِق عل■ 

 َدنَانِيَر، فََما َزاَد َعلَى أَْربََعٍة فَلَْيَس لَهُ إّلَّ أَْربََعةٌ.)عمر بن عبد العزيز(

فَأَْربَُعوَن ِدْرهًَما.)أحمد بن إْن ُوِجَد فِي اْلِمْصِر فًََل َشْيَء، َوإِْن ُوِجَد َخاِرَج اْلِمْصِر ■ 

 حنبل(

في اْلبق اربعون درهما.)النخعي وروى عنه أّل شىء فيه وأن المسلمين يرد ■

 بعضهم على بعض(

 ■ ، ، َواِْلَْوَزاِعيِّ افِِعيِّ ّل جعل في اْلبق اْلُمْسلُِم يَُردُّ َعلَى اْلُمْسلِِم .) َوهَُو قَْوُل الشَّ

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن َواللَّْيِث، َواْلَحَسِن بْ   َوأََحُد قَْولَْي أَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل( -ِن َحيٍّ

 -األحاديث واآلثار:

أَنَّ »أَْو اْبِن أَبِي ُملَْيَكةَ، َوَعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر قَاَّل َجِميًعا: َما ِزْلنَا نَْسَمُع  -َعْن َعطَاٍء ■ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -النَّبِيَّ  قََضى فِي اْلَعْبِد اْْلبِِق يُوَجُد َخاِرًجا ِمْن اْلَحَرِم ِدينَاًرا أَْو  -َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف(«)َعَشَرةَ َدَراِهمَ 

ِ »َعْن اْبِن أَبِي ُملَْيَكةَ َوَعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر قَاَّل َجِميًعا: ■  ُ َعلَْيِه  -َجَعَل َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف(«)يَء بِِه َخاِرَج اْلَحَرِم ِدينَاًرافِي اْْلبِِق إَذا جِ  -َوَسلََّم 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قََضى النَّبِيُّ »َعْن َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر قَاَل ■  فِي اْْلبِِق يُوَجُد فِي  -َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف(«)اْلَحَرِم َعَشَرةَ َدَراِهمَ 

َمَر ْبَن اْلَخطَّاِب قََضى فِي ُجْعِل اْْلبِِق إَذا َعْن قَتَاَدةَ َوأَبِي هَاِشٍم، ِكًَلهَُما قَاَل: إنَّ عُ ■ 

أُِصيَب فِي َغْيِر ِمْصِرِه أَْربَِعيَن ِدْرهًَما، فَإِْن أُِصيَب فِي اْلِمْصِر فَِعْشِريَن ِدْرهًَما، أَْو 

 َعَشَرةَ َدَراِهَم.)ضعيف منقطع(

ي ُجْعِل اْْلبِِق ِدينَاٌر، أَْو اْثنَا َعَشَر َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب فِ ■ 

 ِدْرهًَما .)ضعيف()من طريق الحجاج بن أرطأة(

َعْن اْلَحاِرِث اِْلَْعَوِر َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل فِي ُجْعِل اْْلبِِق ِدينَاٌر، أَْو اْثنَا ■ 

َكاَن َخاِرًجا ِمْن اْلِمْصِر.)ضعيف()من طريق  َزاَد أَْحَمُد فِي ِرَوايَتِِه: إَذا -َعَشَر ِدْرهًَما 
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 الحجاج بن أرطأة وعن الحارث اِلعور(

بَاِق قَاَل: اْلُمْسلُِموَن ■  ْحَمِن ْبِن أَبِي لَْيلَى َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب فِي اْْلِ َعْن َعْبِد الرَّ

 يَُردُّ بَْعُضهُْم َعلَى بَْعٍض.

 : أُْعِطيت اْلُجَعَل فِي َزَمِن ُمَعاِويَةَ أَْربَِعيَن ِدْرهًَما.َعْن أَبِي إِْسَحاَق قَالَ ■ 

قال المؤلف: لَْيَس فِيِه: أَنَّ ُمَعاِويَةَ قََضى بَِذلَِك، َوَّل أَنَّهُ قََضى بَِذلَِك َعلَى أَبِي إِْسَحاَق 

َع بَِذلَِك، َوَّل   يُْدَرى فِي أَيِّ َشْيٍء، فًََل َوَّل فِي أَيِّ َشْيٍء أَْعطَاهُ، َوظَاِهُرهُ: أَنَّهُ تَطَوَّ

 َولََعلَّهُ أَْعطَاهُ فِي ُجْعٍل َشْرِطيٍّ َوكَّلَهُ َعلَْيِه ِزيَاٌد ظُْلًما. -ُمتََعلَِّق لَهُْم بِهََذا أَْصًًل 

ِ ْبَن َمْسُعوٍد بِإِبَاٍق، أَْو بِآبِقٍ ■  ْيبَانِيِّ قَاَل: أَتَْيت َعْبَد َّللاَّ فَقَاَل: اِْلَْجُر  َعْن أَبِي َعْمٍرو الشَّ

َواْلَغنِيَمةُ قُْلت: هََذا اِْلَْجُر، فََما اْلَغنِيَمةُ؟ قَاَل: ِمْن ُكلِّ َرْأٍس أَْربَُعوَن ِدْرهًَما.)ضعيف( ) 

ِ ْبِن َربَاٍح اْلقَُرِشيِّ َوهَُو َغْيُر َمْشهُوٍر بِاْلَعَدالَِة(  عن َعْبِد َّللاَّ

 ■: ْيبَانِيِّ أَنَّ َرُجًًل أََصاَب آبِقًا بَِعْيِن التَّْمِر فََجاَء بِِه فََجَعَل فِيِه اْبُن  َعْن أَبِي َعْمٍرو الشَّ

ِ ْبِن َربَاٍح اْلقَُرِشيِّ َوهَُو َغْيُر َمْشهُوٍر  َمْسُعوٍد أَْربَِعيَن ِدْرهًَما.)ضعيف() عن َعْبِد َّللاَّ

 بِاْلَعَدالَِة(

ْيبَانِيِّ أَنَّ اْبَن ■  َمْسُعوٍد ُسئَِل َعْن ُجْعِل اْْلبِِق؟ فَقَاَل: إَذا َكاَن َخاِرًجا َعْن أَبِي َعْمٍرو الشَّ

 ِمْن اْلُكوفَِة فَأَْربَِعيَن، َوإَِذا َكاَن بِاْلُكوفَِة فََعَشَرةً .)ضعيف()عن شيخ ّل يدرى من هو(

 ]ِكتَاُب اْلُمَزاَرَعِة َواْلُمَغاَرَسِة[
ْرِع َواْلغَ   ْكثَاُر ِمْن الزَّ  1111ْرِس[م]َمْسأَلَةٌ اإْلِ

ْرِع َواْلَغْرِس َحَسٌن َوأَْجٌر، َما لَْم يُْشِغْل َذلَِك َعْن اْلِجهَاِد  ْكثَاُر ِمْن الزَّ َوَسَواٌء َكاَن  -اْْلِ

ْلِح، أَْو  ُكلُّ َذلَِك فِي أَْرِض اْلَعَرِب، أَْو اِْلَْرِض الَّتِي أَْسلََم أَْهلُهَا َعلَْيهَا، أَْو أَْرِض الصُّ

 ْنَوِة اْلَمْقُسوَمِة َعلَى أَْهلِهَا أَْو اْلَمْوقُوفَِة بِِطيِب اِْلَْنفُِس لَِمَصالِِح اْلُمْسلِِميَن.أَْرِض اْلعَ 

 -أقوال الفقهاء:

 يكره الزرع في أرض العرب.)مالك(■

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه وَ  -َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َما ِمْن ُمْسلٍِم » -َسلََّم َصلَّى َّللاَّ

يَْغِرُس َغْرًسا أَْو يَْزَرُع َزْرًعا فَيَأُْكُل ِمْنهُ طَائٌِر أَْو إْنَساٌن أَْو بَِهيَمةٌ إّلَّ َكاَن لَهُ بِِه 

 صحيح ومثله عن جابر(«)َصَدقَةٌ 

: أَنَّهُ َرأَى ِسكَّةً َوَشْيئًا ِمْن آلَةِ ■ » اْلَحْرِث فَقَاَل: َسِمْعت َرُسوَل  َعْن أَبِي أَُماَمةَ اْلبَاِهلِيِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ لُّ  -َصلَّى َّللاَّ  صحيح(«)يَقُوُل: َّل يَْدُخُل هََذا بَْيَت قَْوٍم إّلَّ َدَخلَهُ الذُّ

 قال المؤلف ردا على ما ذهب إليه اْلمام مالك : لَْم تََزْل اِْلَْنَصاُر ُكلُّهُْم، َوُكلُّ َمْن قَسَّمَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لَهُ النَّبِيُّ  أَْرًضا ِمْن فُتُوِح بَنِي قَُرْيظَةَ، َوَمْن أَْقطََعهُ أَْرًضا ِمْن  -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْلُمهَاِجِريَن يَْزَرُعوَن َويَْغِرُسوَن بَِحْضَرتِِه  َوَكَذلَِك ُكلُّ َمْن  -َصلَّى َّللاَّ

قَطُّ  -َعلَْيِه السًََّلُم  -ْهِل اْلبَْحَرْيِن، َوُعَماَن، َواْليََمِن، َوالطَّائِِف، فََما َحضَّ أَْسلََم ِمْن أَ 
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َعلَى تَْرِكِه ،َوهََذا اْلَخبَُر ُعُموٌم َكَما تََرى لَْم يَُخصَّ بِِه َغْيَر أَْهِل بًَِلِد اْلَعَرِب ِمْن أَْهِل 

 َّل يَتَنَاقَُض. -ِه السًََّلُم َعلَيْ  -بًَِلِد اْلَعَرِب، َوَكًَلُمهُ 

لَّ هَُو َما تُُشوِغَل بِِه َعْن  ُ تََعالَى َعلَى أَْهلِِه الذُّ ْرَع اْلَمْذُموَم الَِّذي يُْدِخُل َّللاَّ فََصحَّ أَنَّ الزَّ

 اْلِجهَاِد..

طَّاِب، فَأََمَر بِإِْحَراقِِه َعْن َمْكُحوٍل: أَنَّ اْلُمْسلِِميَن َزَرُعوا بِالشَّاِم، فَبَلََغ ُعَمَر ْبَن اْلخَ ■ 

، فَأُْحِرَق، َوأَنَّ ُمَعاِويَةَ تََولَّى َحْرقَهُ.)ضعيف مرسل(  َوقَْد اْبيَضَّ

ْرِع إّلَّ أَْن ■  : َّل آَذُن لَك بِالزَّ أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب قَاَل لِقَْيِس ْبِن َعْبِد يَُغوَث اْلَمَراِديِّ

، َوأَْمحُ  لِّ اِم َمْن َزَرَع َواتَّبََع  -و اْسَمك ِمْن اْلَعطَاِء تُقِرَّ بِالذُّ َوأَنَّ ُعَمَر َكتََب إلَى أَْهِل الشَّ

أَْذنَاَب اْلبَقَِر َوَرِضَي بَِذلَِك َجَعْلت َعلَْيِه اْلِجْزيَةَ.)ضعيف مرسل()أسد بن موسى 

 ضعيف(

ُ أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن ِمْن أَْن يُ  ْحِرَق ُزُروَع اْلُمْسلِِميَن َويُْفِسَد أَْمَوالَهُْم، قال المؤلف: َويُِعيُذ َّللاَّ

 َوِمْن أَْن يَْضِرَب اْلِجْزيَةَ َعلَى اْلُمْسلِِمين..

 1111]َمْسأَلَةٌ ِكَراُء اأْلَْرِض[م

َعاِم َّل يَُجوُز ِكَراُء اِْلَْرِض بَِشْيٍء أَْصًًل َّل بَِدنَانِيَر، َوَّل بَِدَراِهَم، َوَّل بَِعْرٍض، َوَّل بِطَ 

ى، َوَّل بَِشْيٍء أَْصًًل ، َوَّل يَِحلُّ فِي َزْرِع اِْلَْرِض إّلَّ أََحُد ثًََلثَِة أَْوُجٍه   :-ُمَسًمً

ا أَْن يَْزَرَعهَا اْلَمْرُء بِآلَتِِه َوأَْعَوانِِه َوبَْذِرِه َوَحيََوانِِه.  إمَّ

ا أَْن يُبِيَح لَِغْيِرِه َزْرَعهَا َوَّل يَأُْخُذ ِمنْ  هُ َشْيئًا، فَإِْن اْشتََرَكا فِي اْْللَِة َواْلَحيََواِن، َوإِمَّ

 َواْلبَْذِر، َواِْلَْعَواِن ُدوَن أَْن يَأُْخَذ ِمْنهُ لِْْلَْرِض ِكَراًء فََحَسُن.

ا أَْن يُْعِطَي أَْرَضهُ لَِمْن يَْزَرُعهَا بِبَْذِرِه َوَحيََوانِِه َوأَْعَوانِِه َوآلَتِِه بُِجْزٍء َويَ  ُكوُن َوإِمَّ

ا ثُلٌُث، أَْو ُربٌُع، أَْو  ا نِْصٌف، َوإِمَّ ى، إمَّ ُ تََعالَى ِمْنهَا ُمَسًمً ا يُْخِرُج َّللاَّ لَِصاِحِب اِْلَْرِض ِممَّ

، َوَّل يُْشتََرطُ َعلَى َصاِحِب اِْلَْرِض أَْلبَتَّةَ َشْيٌء ِمْن ُكلِّ َذلَِك،  نَْحُو َذلَِك أَْكثَُر أَْو أَقَلُّ

اِرِع قَلَّ َما أََصاَب أَْو َكثَُر فَإِْن لَْم يُِصْب َشْيئًا فًََل َشْيَء لَهُ، َوَّل َشْيَء َويَُكوُن الْ  بَاقِي لِلزَّ

 َعلَْيِه، فَهَِذِه اْلُوُجوهُ َجائَِزةٌ، فََمْن أَبَى فَْليُْمِسْك أَْرَضهُ...

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - َوقَْد َكانَْت اْلَمَزاِرُع بًَِل َشكٍّ تُْكَرى قَْبَل َرُسوِل َّللاَّ َوبَْعَد  -َصلَّى َّللاَّ

َمْبَعثِِه، هََذا أَْمٌر َّل يُْمِكُن أَْن يَُشكَّ فِيِه ُذو َعْقٍل، ثُمَّ َصحَّ ِمْن طَِريِق َجابٍِر، َوأَبِي 

نَهَى »اْبِن ُعَمَر هَُرْيَرةَ، َوأَبِي َسِعيٍد، َوَرافٍِع، َوظُهَْيٍر اْلبَْدِريُّ َوآَخَر ِمْن اْلبَْدِريِّيَن، وَ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ بَاَحةُ بِيَقِيٍن َّل « َعْن ِكَراِء اِْلَْرِض ُجْملَةً  -َصلَّى َّللاَّ فَبَطَلَْت اْْلِ

 َشكَّ فِيِه.

ٌب ُمَكذٌِّب، قَائٌِل َما فََمْن ادََّعى أَنَّ اْلَمْنُسوَخ قَْد َرَجَع، َوأَنَّ يَقِيَن النَّْسِخ قَْد بَطََل، فَهَُو َكاذِ 

ى َّل ِعْلَم لَهُ بِِه، َوهََذا َحَراٌم بِنَصِّ اْلقُْرآِن إّلَّ أَْن يَأْتَِي َعلَى َذلَِك بِبُْرهَاٍن، َوَّل َسبِيَل لَهُ إلَ 

ا يَْخُرُج ِمْنهَا، فَإِنَّهُ قَْد صَ  ى[ ِممَّ حَّ أَنَّ َرُسوَل ُوُجوِدِه أَبًَدا، إّلَّ فِي إْعطَائِهَا بُِجْزٍء ]ُمَسًمً

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ فََعَل َذلَِك بَِخْيبََر بَْعَد النَّْهِي بِأَْعَواٍم، َوأَنَّهُ بَقَِي َعلَى َذلَِك إلَى  -َصلَّى َّللاَّ

 َعلَْيِه السًََّلُم .. -أَْن َماَت 

 -أقوال الفقهاء:
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اسم بن محمد بن أبي قول المؤلف هو قول: مجاهد وطاوس وعكرمة والحسن والق■

 بكر وابن سيرين ومكحول والشعبي ومسروق.

يجوز أن يدفع الرجل أرضه لمن يزرعها مقابل النصف أوغيره إّل إنَّ اْلبَْذَر ■ 

يَُكوُن ِمْن ِعْنِد َصاِحِب اِْلَْرِض َوإِنََّما َعلَى اْلَعاِمِل اْلبَقَُر، َواْْللَةُ، َواْلَعَمُل.) أحمد 

 وإسحاق(

، يجوز كر■ اء اِلرض بالذهب والفضة "الدراهم والدنانير" ) أَبُو َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيُّ

ٌد، َوُزفَُر، َوأَبُو ُسلَْيَماَن َوقَاَل َمالٌِك بِِمْثِل َذلَِك، إّلَّ أَنَّهُ لَْم يُِجْز ِكَراءَ   َوأَبُو يُوُسَف، َوُمَحمَّ

ا يَْخُرُج ِمْنهَا، َوَّل  بَِشْيٍء ِمْن الطََّعاِم، َوإِْن لَْم يَْخُرْج ِمْنهَا: َكاْلَعَسِل، اِْلَْرِض بَِشْيٍء ِممَّ

، َونَْحِو َذلَِك، َوأََجاَز ِكَراَءهَا بِاْلَخَشِب َواْلَحَطِب َوإِْن َكانَا يَْخُرَجاِن  يِّ َواْلِمْلِح، َواْلُمرِّ

 ِمْنهَا (

ا يُْزَرعُ ■  ى ِممَّ فِيهَا بَِوْجٍه ِمْن اْلُوُجوِه.)أبو حنيفة  ّل يجوز إْعطَاَء اِْلَْرِض بُِجْزٍء ُمَسًمً

 وزفر(

ا تُْخِرُج اِْلَْرُض، إّلَّ أَْن تَُكوَن أَْرٌض ■  ى ِممَّ َّل يَُجوُز إْعطَاُء اِْلَْرِض بُِجْزٍء ُمَسًمً

اُد ِمْقَداَر َوَشَجٌر، فَيَُكوُن ِمْقَداُر اْلبَيَاِض ِمْن اِْلَْرِض ثُلَُث ِمْقَداِر اْلَجِميِع، َويَُكوُن السَّوَ 

بُِع َوالنِّْصِف َعلَى َما يُْعطَى بِِه  الثُّلُثَْيِن ِمْن اْلَجِميِع، فَيَُجوُز ِحينَئٍِذ أَْن تُْعطَى بِالثُّلُِث َوالرُّ

 َذلَِك السََّواُد.)مالك(

ا تُْخِرُج إّلَّ أَْن يَُكوَن فِي ِخًَل ■  ى ِممَّ ِل الشََّجِر َّل َّل يَُجوُز إْعطَاُء اِْلَْرِض بُِجْزٍء ُمَسًمً

يُْمِكُن َسْقيُهَا َوَّل َعَملُهَا إّلَّ بَِعَمِل الشََّجِر َوَحْفِرهَا َوَسْقيِهَا، فَيَُجوُز ِحينَئٍِذ إْعطَاُؤهَا 

 بِثُلٍُث، أَْو ُربٍُع أَْو نِْصٍف َعلَى َما تُْعطَى بِِه الشََّجُر.)الشافعي(

ا يَْخُرُج ِمْنهَا إّلَّ أَْن تُْعطَى ِهَي َوالشََّجُر َّل يَُجوُز إْعطَاُء اِْلَْرِض بُِجْزٍء مُ ■  ى ِممَّ َسًمً

 فِي َصْفقٍَة َواِحَدٍة فَيَُجوُز َذلَِك ِحينَئٍِذ.)أبو بكر بن داود(

ةُ َجِميِعِهْم فِي اْلَمْنِع ِمْن َذلَِك ⊙ ِ »قال المؤلف: ُحجَّ ُ َعلَْيِه  -نَْهُي َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

بُعِ  -َوَسلََّم  َولَْسنَا نَُخاِرُجهُْم اْْلَن فِي « َعْن إْعطَاِء اِْلَْرِض بِالنِّْصِف، َوالثُّلُِث، َوالرُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَْلفَاِظ َذلَِك اْلَحِديِث بَْل يَقُوُل: نََعْم، قَْد َصحَّ َعْن النَّبِيِّ  أَنَّهُ نَهَى  -َصلَّى َّللاَّ

َمْن َكانَْت لَهُ أَْرٌض فَْليَْزَرْعهَا أَْو لِيُْزِرْعهَا، »أَْجٌر أَْو َحظٌّ، قَاَل:  َعْن أَْن يُْؤَخَذ لِْْلَْرضِ 

ا يَْخُرُج ِمْنهَا، لَِكْن فِْعلُهُ « فَإِْن أَبَى فَْليُْمِسْك أَْرَضهُ   -َوهََذا نَْهٌي َعْن إْعطَائِهَا بُِجْزٍء ِممَّ

 ِسُخ َعلَى َما بَيَّنَّا قَْبُل.فِي َخْيبََر هَُو النَّا -َعلَْيِه السًََّلُم 

ا أَبُو َحنِيفَةَ فََخالََف النَّاِسَخ َوأََخَذ بِاْلَمْنُسوِخ.  فَأَمَّ

، َوأَبُو ُسلَْيَماَن: فََحيََّرهُْم فِْعُل النَّبِيِّ  ا َمالٌِك، َوالشَّافِِعيُّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوأَمَّ فِي  -َصلَّى َّللاَّ

ٌم..أَْرِض َخْيبََر فَأَخْ   َرُجوهُ َعلَى َما َذَكْرنَا َعْنهُْم َوُكلُّ تِْلَك اْلُوُجوِه تََحكُّ

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ِ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ َمْن َكانَْت لَهُ »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

.)صحيح وعن ظهير بن رافع « فَإِْن أَبَى فَْليُْمِسْك أَْرَضهُ  أَْرٌض فَْليَْزَرْعهَا أَْو لِيَْمنَْحهَا

 مثله(



 

81 
 

ُ َعْنهَُما  -َعْن اْبِن ُعَمَر ■  أَنَّهُ َكاَن يُْكِري َمَزاِرَعهُ قَاَل: فََذهََب إلَى َرافِِع » -َرِضَي َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - ْبِن َخِديٍج َوَذهَْبُت َمَعهُ فََسأَلَهُ فَقَاَل َرافٌِع: نَهَى َرُسوُل َّللاَّ َعْن  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)ِكَراِء اِْلَْرضِ 

ِ قَاَل: ■  ِ »َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ أَْن يُْؤَخَذ  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)لِْْلَْرِض أَْجٌر أَْو َحظٌّ 

ِ  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل:■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َمْن َكانَْت لَهُ أَْرٌض : »-َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)فَْليَْزَرْعهَا أَْو لِيَْمنَْحهَا أََخاهُ، فَإِْن أَبَى فَْليُْمِسْك أَْرَضهُ 

ِ »عن أَبَي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ ُ ■  ُ َعلَْيهِ  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ َعْن اْلُمَزابَنَِة  -َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(« َواْلُمَحاقَلَِة قَاَل: َواْلُمَحاقَلَةُ ِكَراُء اِْلَْرضِ 

ِ ْبِن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب يَقُوُل ■  ِ »عن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َعْن ِكَراِء اِْلَْرضِ 

ى ْبُن َسْهِل ْبِن َرافٍِع قَاَل: إنِّي يَتِيٌم فِي ِحْجِر َجدِّي َرافِِع ْبِن َخِديٍج، عن ِعيسَ ■

َوَحَجْجت َمَعهُ، فََجاَءهُ أَِخي ِعْمَراُن ْبُن َسْهٍل قَاَل: أَْكَرْينَا أَْرَضنَا فًَُلنَةَ بِِمائَتَْي ِدْرهٍَم 

ُ  -النَّبِيَّ »فَقَاَل: َدْعهُ فَإِنَّ   صحيح(«)نَهَى َعْن ِكَراِء اِْلَْرضِ  -َعلَْيِه َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ

ِ »َعْن اْبِن ُعَمَر ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َعاَمَل أَْهَل َخْيبََر بَِشْطِر َما  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)يَْخُرُج ِمْنهَا ِمْن َزْرٍع أَْو ثََمرٍ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بِيِّ َعْن النَّ »َعْن اْبِن ُعَمَر ■  أَنَّهُ َدفََع إلَى يَهُوِد َخْيبََر نَْخَل  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َخْيبََر َوأَْرَضهَا َعلَى أَْن يَْعتَِملُوهَا ِمْن أَْمَوالِِهْم َولَِرُسوِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)نِْصُف ثََمِرهَا

ُ َعلَْيِه  -فِي اْشتَِراِط النَّبِيِّ  اذهب إليه اإلمام أحمد:قال المؤلف ردا على م َصلَّى َّللاَّ

َعلَى أَْهِل َخْيبََر أَْن يَْعَملُوهَا بِأَْمَوالِِهْم: بَيَاٌن أَنَّ اْلبَْذَر َوالنَّفَقَةَ ُكلُّهَا َعلَى اْلَعاِمِل،  -َوَسلََّم 

َعلَى َصاِحِب اِْلَْرِض؛ ِِلَنَّ ُكلَّ َذلَِك َشْرطٌ لَْيَس  َوَّل يَُجوُز أَْن يُْشتََرطَ َشْيٌء ِمْن َذلِكَ 

َع َصاِحُب اِْلَْرِض بِأَْن يُْقِرَض اْلَعاِمَل اْلبَْذَر،  ِ تََعالَى فَهَُو بَاِطٌل، فَإِْن تَطَوَّ فِي ِكتَاِب َّللاَّ

ِسُع فِيِه ِمْن َغْيِر َشْرٍط فِي اْلَعْقِد فَهَُو أَْو بَْعَضهُ أَْو َما يَْبتَاُع بِِه اْلبَقََر، أَْو اْْللَةَ، أَْو َما يَتَّ 

 َجائٌِز؛ ِِلَنَّهُ فِْعُل َخْيٍر..

ِ »َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: ■  ا ظَهََر َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لَمَّ َعلَى َخْيبََر أََراَد  -َصلَّى َّللاَّ

ًَلُم َعلَيْ  -إْخَراَج اْليَهُوِد َعْنهَا، فََسأَلُوهُ  هُْم بِهَا َعلَى أَْن يَْكفُوا َعَملَهَا َولَهُْم  -ِه السَّ أَْن يُقِرَّ

ِ   نِْصُف الثََّمرِ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَقَاَل لَهُْم َرُسوُل َّللاَّ ُكْم بِهَا َعلَى َذلَِك َما -َصلَّى َّللاَّ : نُقِرُّ

وا بِهَا َحتَّى أََجًَلهُْم ُعَمرُ   (صحيح«)ِشْئنَا فَقَرُّ

ِ  قال المؤلف: ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَفِي هََذا أَنَّ آِخَر فِْعِل َرُسوِل َّللاَّ إلَى أَْن َماَت  -َصلَّى َّللاَّ

ْرِع َوِمْن الثََّمِر َوِمْن الشََّجِر، َوَعلَى  َكاَن إْعطَاَء اِْلَْرِض بِنِْصِف َما يَْخُرُج ِمْنهَا ِمْن الزَّ

َحابَِة هََذا َمَضى أَبُو بَْكٍر، وَ  ُ َعْنهُْم  -ُعَمُر َوَجِميُع الصَّ َمَعهُْم، فََوَجَب  -َرِضَي َّللاَّ

اْستِْثنَاُء اِْلَْرِض بِبَْعِض َما يَْخُرُج ِمْنهَا ِمْن ُجْملَِة َما َصحَّ النَّْهُي َعْنهُ ِمْن أَْن تُْكَرى 

ِم َعْن اِْلَْرُض أَْو يُْؤَخُذ لَهَا أَْجٌر أَْو َحظٌّ، َوَكاَن هََذا اْلعَ  ُر نَاِسًخا لِلنَّْهِي اْلُمتَقَدِّ َمُل اْلُمتَأَخِّ
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، فَلَْوَّل أَنَّهُ قَْد َصحَّ  إْعطَاِء اِْلَْرِض بِبَْعِض َما يَْخُرُج ِمْنهَا؛ ِِلَنَّ النَّْهَي َعْن َذلَِك قَْد َصحَّ

ِ  لَقُْلنَا: لَْيَس نَْسًخا، لَِكنَّهُ اْستِْثنَاٌء ِمْن ُجْملَِة النَّْهِي،  -َولَْوَّل أَنَّهُ قَْد َصحَّ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َماَت َعلَى هََذا اْلَعَمِل لََما قَطَْعنَا بِالنَّْسخ.. فَإِْن قِيَل: إنََّما َصحَّ َعْن  -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -النَّبِيِّ  لِْْلَْرِض أَْجٌر أَْو َحظٌّ، َوَعْن أَْن  النَّْهُي َعْن أَْن يُْؤَخذَ  -َصلَّى َّللاَّ

ةً  تُْكَرى بِثُلٍُث أَْو بُِربٍُع، َوَصحَّ أَنَّهُ أَْعطَاهُ بِالنِّْصِف فَأَِجيُزوا إْعطَاَءهَا بِالنِّْصِف َخاصَّ

 -َعلَْيِه السًََّلُم  -أَبَاَح َواْمنَُعوا ِمْن إْعطَائِهَا بِأَقَلَّ أَْو أَْكثََر؟ قُْلنَا: َّل يَُجوُز هََذا؛ ِِلَنَّهُ إَذا 

، -َعلَْيِه السًََّلُم  -إْعطَاَءهَا بِالنِّْصِف لَهُْم َوالنِّْصِف لِْلُمْسلِِميَن َولَهُ  ، فَبَِضُروَرِة اْلِحسِّ

بَُع، َوَما ُدوَن َذلَِك، َوفَْوَق َذلَِك ِمْن  اِْلَْجَزاِء َواْلُمَشاهََدِة يَْدِري ُكلُّ أََحٍد أَنَّ الثُّلَُث، َوالرُّ

ا ُدوَن النِّْصِف َداِخٌل فِي النِّْصِف، فَقَْد أَْعطَاهَا  بُِع َوِزيَاَدٍة  -َعلَْيِه السًََّلُم  -ِممَّ بِالرُّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -َوبِالثُّلُِث َوِزيَاَدٍة، فََصحَّ أَنَّ ُكلَّ َذلَِك ُمبَاٌح بًَِل َشكٍّ   َوبِاّلَِلَّ

قُوُل: ُكنَّا نُْكِري أَْرَضنَا، ثُمَّ تََرْكنَا َذلَِك ِحيَن َسِمْعنَا َحِديَث َرافِِع ْبِن عن اْبَن ُعَمَر يَ ■

 َخِديٍج.)صحيح(

اِك ■  حَّ ِ »عن ثَابِِت ْبِن الضَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ نَهَى َعْن اْلُمَزاَرَعِة  -َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(« َل: َّل بَأَْس بِهَاَوأََمَر بِاْلُمَؤاَجَرِة َوقَا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَنََعْم، هَُو َصِحيٌح، َوقَْد َصحَّ نَْهيُهُ  قال المؤلف: بَاَحِة  -َصلَّى َّللاَّ َوَخبَُر اْْلِ

ائُِد أَْولَى، َونَْحُن َعلَى يَقِيٍن ِمنْ   -أَنَّهُ  ُمَوافٌِق لَِمْعهُوِد اِْلَْصِل، َوَخبَُر النَّْهِي َزائٌِد، فَالزَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ،  -َصلَّى َّللاَّ َم َما َكاَن ُمبَاًحا ِمْن َذلَِك بًَِل َشكٍّ ِحيَن نَهَى َعْن اْلِكَراِء فَقَْد َحرَّ

بَاَحةَ الَّتِي قَْد تَيَقَّنَّا بُْطًَلنَهَا ، َوَمْن ادََّعى أَنَّ اْْلِ قَْد َعاَدْت  َوَّل يَِحلُّ أَْن يُْتَرَك اْليَقِيُن لِلظَّنِّ

لِيُل..  فَهَُو ُمْبِطٌل َوَعلَْيِه الدَّ

ُ  -: قُْلت لِطَاُوٍس: لَْو تُِرَكْت اْلُمَخابََرةُ فَإِنَّ النَّبِيَّ -هَُو اْبُن ِدينَاٍر  -َعْمٌرو ■  َصلَّى َّللاَّ

 -يَْعنِي اْبَن َعبَّاٍس  -َمهُْم نَهَى َعْنهَا فََما يَْزُعُموَن؟ فَقَاَل لِي طَاُوٌس: إنَّ أَْعلَ  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَْخبََرنِي أَنَّ النَّبِيَّ  َِلَْن يَْمنََح أََحُدُكْم »لَْم يَْنهَ َعْنهَا، َولَِكْن قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)أََخاهُ َخْيٌر لَهُ ِمْن أَْن يَأُْخَذ َعلَْيهَا َخْرًجا َمْعلُوًما

ُ أَْعلَُم بِاْلَحِديِث ِمْنهُ،  قَاَل َزْيدُ ■  ُ لَِرافِِع ْبِن َخِديٍج، أَنَا َوَّللَاَّ إنََّما أَتَاهُ »ْبُن ثَابٍِت: يَْغفُِر َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُجًَلِن قَْد اْقتَتًََل فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ : إْن َكاَن هََذا َشأْنُُكْم فًََل -َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف(«)َزاِرعَ تُْكُروا اْلمَ 

، َولَِكنَّا نَُساِمُحُكْم فِيِه فَنَقُوُل: هَْبُكْم أَنَّهُ قَْد َصحَّ  قال المؤلف: ا َحِديُث َزْيٍد فًََل يَِصحُّ أَمَّ

فَإِنَّ َرافًِعا َّل يَْثبُُت َعلَْيِه اْلَوْهُم بِِمْثِل هََذا، بَْل نَقُوُل: َصَدَق َزْيٌد، َوَصَدَق َرافٌِع، 

ْدِق َوالثِّقَِة، َوإِْذ َحفِظَ َزْيٌد فِي َذلَِك اْلَوْقَت َما لَْم يَْسَمْعهُ َرافٌِع فَقَْد َسِمَع َوِكًَلهُمَ  ا أَْهُل الصِّ

ةً أُْخَرى َما لَْم يَْسَمْعهُ َزْيٌد، َولَْيَس َزْيٌد بِأَْولَى بِالتَّْصِديِق ِمْن َرافٍِع، َوَّل  َرافٌِع أَْيًضا َمرَّ

 التَّْصِديِق ِمْن َزْيٍد، بَْل ِكًَلهَُما َصاِدٌق.َرافٌِع أَْولَى بِ 

َوقَْد َرَوى النَّْهَي َعْن اْلِكَراِء ُجْملَةً لِْْلَْرِض: َجابٌِر، َوأَبُو هَُرْيَرةَ، َوأَبُو َسِعيٍد، َواْبُن 

 ُعَمَر، َوفِيِهْم َمْن هَُو أََجلُّ ِمْن َزْيٍد.

ا اْلَخبََر َعلَى َحِديِث النَّْهِي َعْن اْلِكَراِء فََغلِّبُوهُ َعلَى النَّْهِي َعْن ثُمَّ نَقُوُل لَهُْم: إْن َغلَّْبتُْم هَذَ 
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 اْلُمَخابََرِة، َوَّل فَْرَق ، َوهََكَذا اْلقَْوُل فِي َحِديِث اْبِن َعبَّاٍس؛ ِِلَنَّهُ يَقُوُل: لَْم يَْنهَ َعْنهُ النَّبِيُّ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - قُوُل َجابٌِر، َوأَبُو هَُرْيَرةَ، َوأَبُو َسِعيٍد، َواْبُن ُعَمَر: نَهَى َعْنهُ َويَ  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ  فَُكلٌّ َصاِدٌق، َوُكلٌّ إنََّما أَْخبََر بَِما ِعْنَدهُ. -َصلَّى َّللاَّ

َرقِيُّ قَاَل: َسأَْلت َرافِعَ ■  ْبَن َخِديٍج َعْن ِكَراِء اِْلَْرِض بِالذَّهَِب  عن َحْنَظلَةُ ْبُن قَْيٍس الزُّ

 ِ ِة؟ فَقَاَل: َّل بَأَْس بِِه إنََّما َكاَن النَّاُس يَُؤاِجُروَن َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ ُ  -َواْلفِضَّ َصلَّى َّللاَّ

ْرِع، فَيَْهلُِك هََذا َويَْسلَُم  َعلَى اْلَماِذيَانَاِت، َوأَْقبَاِل اْلَجَداِوِل َوأَْشيَاَء ِمنْ  -َعلَْيِه َوَسلََّم  الزَّ

ا َشْيٌء  هََذا َويَْسلَُم هََذا َويَْهلُِك هََذا فَلَْم يَُكْن لِلنَّاِس ِكَراٌء إّلَّ هََذا فَلَِذلَِك َزَجَر َعْنهُ فَأَمَّ

 َمْعلُوٌم َمْضُموٌن فًََل بَأَْس بِِه.)صحيح(

ا َشْيٌء َمْضُموٌن فًََل -يَْعنِي قَْولَهُ  -َكًَلِم َرافٍِع  قال المؤلف: فَاَلَِّذي فِيِه إنََّما هَُو ِمنْ  : َوأَمَّ

َوقَْد اُْختُلَِف َعْن َرافٍِع فِي َذلَِك َكَما أَْوَرْدنَا قَْبُل، َوَرَوى َعْنهُ ُسلَْيَماُن ْبُن يََساٍر النَّْهَي َعْن 

ى فَلَِم أََجْزتُُموهُ؟ َوِرَوايَةُ  َحْنَظلَةَ َعْن َرافٍِع َشِديَدةُ اِّلْضِطَراِب َوَعلَى  ِكَرائِهَا بِطََعاٍم ُمَسًمً

ائُِد ِعْلًما أَْولَى.  ُكلِّ َحاٍل فَالزَّ

َوقَْد َرَوى ِعْمَراُن ْبُن َسْهِل ْبِن َرافٍِع، َواْبُن ُعَمَر، َونَافٌِع، َوُسلَْيَماُن ْبُن يََساٍر، َوأَبُو 

ْرِي اِْلَْرِض ُجْملَةً َعْن َرافِِع ْبِن َخِديٍج ِخًَلَف َما َرَوى النََّجاِشيِّ َوَغْيُرهُْم: النَّْهَي َعْن كَ 

ائُِد أَْولَى.  َعْنهُ َحْنظَلَةُ، َوُكلُّهُْم أَْوثَُق ِمْن َحْنظَلَةَ فَالزَّ

َِ قَاَل: ■ ِ »عن أَُسْيَد ْبِن ظُهَْيٍر ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ َعْن ِكَراِء  -َصلَّى َّللاَّ

؟ قَاَل: َّل، قَاَل: نُْكِريهَا بِالتِّْبِن؟  ِ إًذا نُْكِريهَا بَِشْيٍء ِمْن اْلَحبِّ اِْلَْرِض؟ قُْلنَا: يَا َرُسوَل َّللاَّ

بِيِع السَّاقِي؟ قَاَل: َّل، اْزَرْعهَا، أَْو اْمنَْحهَا أََخاكَ   « .فَقَاَل: َّل: قَاَل: َوُكنَّا نُْكِريهَا َعلَى الرَّ

ِ »ٌع: قَاَل َرافِ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَهَانَا َرُسوُل َّللاَّ أَْن نَتَقَبََّل اِْلَْرَض بِبَْعِض  -َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف()مجاهد لم يسمعه من رافع(«)َخْرِجهَا

 ٍ■ ِ ُ َصلَّى  -أَنَّ َرافَِع ْبَن َخِديٍج قَاَل: إنَّ بَْعَض ُعُموَمتِِه أَتَاهُْم فَقَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َّللاَّ

َمْن َكانَْت لَهُ أَْرٌض فَْليَْزَرْعهَا أَْو لِيُْزِرْعهَا أََخاهُ َوَّل يَُكاِريهَا بِثُلٍُث َوَّل : »-َعلَْيِه َوَسلََّم 

ى  «بُِربٍُع َوَّل بِطََعاٍم ُمَسًمً

ِ »َعْن َرافِِع ْبِن َخِديٍج أَنَّ َرُجًًل ِمْن ُعُموَمتِِه قَاَل لَهُْم: ■  ُ  - نَهَى َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ى، َوأََمَر َربَّ  -َعلَْيِه َوَسلََّم  بُِع َوالطََّعاُم ُمَسًمً أَْن نَُحاقَِل بِاِْلَْرِض أَْو نُْكِريَهَا بِالثُّلُِث َوالرُّ

 « .اِْلَْرِض أَْن يَْزَرَعهَا، أَْو يُْزِرَعهَا، َوَكِرهَ ِكَراَءهَا، َوَما ِسَوى َذلِكَ 

َكاَن أَْصَحاُب اْلَمَزاِرِع يُْكُروَن َمَزاِرَعهُْم فِي َزَماِن »ِن أَبِي َوقَّاٍص قَاَل: َعْن َسْعِد بْ ■ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوِل َّللاَّ ْرِع فََجاُءوا َرُسوَل  -َصلَّى َّللاَّ ا يَُكوُن َعلَى السََّواقِي ِمْن الزَّ ِممَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ ِ  -َصلَّى َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -يَْختَِصُموَن، فَنَهَاهُْم َرُسوُل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ةِ  ْحَمِن ْبِن «)أَْن يُْكُروا بَِذلَِك َوقَاَل: أَْكُروا بِالذَّهَِب، َواْلفِضَّ ِد ْبِن َعْبِد الرَّ ضعيف() ُمَحمَّ

 لَبِيبَةَ َوهَُو َمْجهُوٌل(

ِ »قَاَل:  َعْن َسْعِد ْبِن أَبِي َوقَّاصٍ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَْرَخَص َرُسوُل َّللاَّ فِي  -َصلَّى َّللاَّ

 -)ضعيف() َعْن َعْبِد اْلَملِِك ْبِن َحبِيٍب اِْلَْنَدلُِسيِّ « ِكَراِء اِْلَْرِض بِالذَّهَِب، َواْلَوِرقِ 

 َعْن َعْبِد اْلَملِِك ْبِن اْلَماِجُشوِن َوهَُو َضِعيٌف( -َوهَُو هَالٌِك 



 

83 
 

ُكنَّا نَقُوُل لِلَِّذي نَُخابُِرهُ: لَك هَِذِه اْلقِْطَعةُ َولَنَا »عن حنظلة عن َرافَِع ْبَن َخِديٍج يَقُوُل: ■

 ِ ُ  -هَِذِه اْلقِْطَعةُ نَْزَرُعهَا فَُربََّما أَْخَرَجْت هَِذِه َولَْم تُْخِرْج هَِذِه فَنَهَانَا َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ا بَِوِرٍق فَلَْم يَْنهَ  -َم َعلَْيِه َوَسلَّ   « .َعْن َذلَِك، فَأَمَّ

قال المؤلف: أَنَّ الَِّذيَن َرَوْوا ُعُموَم النَّْهِي َعْن َرافٍِع: اْبُن ُعَمَر، َوُعْثَماُن، َوِعْمَراُن، 

، َوُكلُّ  هُْم أَْوثَُق ِمْن َحْنظَلَةَ َوِعيَسى اْبنَا َسْهِل ْبِن َرافٍِع، َوُسلَْيَماُن ْبُن يََساٍر، َوأَبُو النََّجاِشيِّ

 فََسقَطَ تََعلُّقُهُْم بِهََذا اْلَخبَِر. -ْبِن قَْيٍس 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َرافِِع ْبِن َخِديٍج َعْن َرُسوِل َّللاَّ إنََّما يَْزَرُع »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ٌل ُمنَِح أَْرًضا فَهَُو يَْزَرُعهَا أَْو َرُجٌل اْستَْكَرى ثًََلثَةٌ: َرُجٌل لَهُ أَْرٌض فَهَُو يَْزَرُعهَا أَْو َرجُ 

ٍة.  أَْرًضا بَِذهٍَب أَْو فِضَّ

 َعْن َجابٍِر أَنَّهُ َكِرهَ ِكَراَء اِْلَْرِض.■ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوسَ  -قال المؤلف: َظَنَّ اْبُن أَبِي َشْيبَةَ أَنَّهُ ِمْن ُجْملَِة َكًَلِم َرُسوٍل َّللاَّ  -لََّم َصلَّى َّللاَّ

نََد.  فََخَزلَهُ َوأَْبقَى السَّ

َوقَْد َجاَء هََذا اْلَخبَُر َعْن طَاِرٍق ِمْن طَِريِق َمْن هَُو أَْحفَظُ ِمْن أَبِي اِْلَْحَوِص ُمبَيِّنًا أَنَّهُ 

ينَا ِمْن طَِريِق ..َعْن طَاِرٍق قَاَل: َسِمْعت-ِمْن َكًَلِم َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب  َسِعيَد ْبَن  : َكَما ُروِّ

ْرِع َغْيُر ثًََلٍث، أَْرٌض تَْملُِك َرقَبَتُهَا، أَْو ِمْنَحةٌ، أَْو  اْلُمَسيِِّب يَقُوُل َّل يَْصلُُح ِمْن الزَّ

ٍة.  أَْرٌض بَْيَضاُء تَْستَأِْجُرهَا بَِذهٍَب أَْو فِضَّ

ِد ْبِن َعلِيٍّ قَاَل: ■  ِ »َعْن أَبِي َجْعفٍَر ُمَحمَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - َعاَمَل َرُسوُل َّللاَّ أَْهَل  -َصلَّى َّللاَّ

  «َخْيبََر بِالشَّْطِر ثُمَّ أَبُو بَْكٍر، َوُعَمُر، َوُعْثَماُن، َوَعلِيٌّ 

َعاَمَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب النَّاَس َعلَى إْن َجاَء ُعَمُر بِاْلبَْذِر ِمْن ِعْنِدِه فَلَهُ الشَّْطُر َوإِْن ■ 

 ْذِر فَلَهُْم َكَذا.)صحيح(َجاُءوا بِاْلبَ 

َعْن َعْمِرو ْبِن ُصلَْيٍع أَنَّ َرُجًًل قَاَل لَِعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب: أََخْذت أَْرًضا بِالنِّْصِف ■ 

: َّل بَأَْس بِهَا.  أَْكِري أَْنهَاَرهَا َوأُْصلُِحهَا َوأَْعُمُرهَا؟ قَاَل َعلِيٌّ

اِق:  زَّ  ِكَراُء اِْلَْنهَاِر هَُو َحْفُرهَا.قال المؤلف: قَاَل َعْبُد الرَّ

بُِع، ■  عن طَاُوس يَقُوُل: قَِدَم َعلَْينَا ُمَعاُذ ْبُن َجبٍَل فَأَْعطَى اِْلَْرَض َعلَى الثُّلُِث َوالرُّ

 فَنَْحُن نَْعَملُهَا إلَى اْليَْوِم.

 يح(َعْن ُمَجاِهٍد قَاَل: َكاَن اْبُن ُعَمَر يُْعِطي أَْرَضهُ بِالثُّلُِث.)صح■ 

َعْن ُكلَْيِب ْبِن َوائٍِل قَاَل: َسأَْلت اْبَن ُعَمَر فَقُْلت: أَْرٌض تَقَبَّْلتهَا لَْيَس فِيهَا نَْهٌر َجاٍر َوَّل ■ 

نَبَاٌت َعْشَر ِسنِيَن بِأَْربََعِة آَّلِف ِدْرهٍَم ُكلَّ َسنٍَة َكَرْيت أَْنهَاَرهَا، َوَعمَّْرت فِيهَا قَُراهَا، 

ا نَفَقَةً َكثِيَرةً، َوَزَرْعتهَا لَْم تَُردَّ َعلَيَّ َرْأَس َمالِي َزَرْعتهَا ِمْن اْلَعاِم اْلُمْقبِِل َوأَْنفَْقت فِيهَ 

 فَأُْضِعُف؟ قَاَل اْبُن ُعَمَر: َّل يَْصلُُح لَك إّلَّ َرْأُس َمالَِك.)صحيح(

َماٌء، لَْيَس لَهُ بَْذٌر، َوَّل بَقٌَر، َعْن ُكلَْيِب ْبِن َوائٍِل قُْلت ِّلْبِن ُعَمَر: َرُجٌل لَهُ أَْرٌض، وَ ■ 

 فَأَْعطَانِي أَْرَضهُ بِالنِّْصِف، فََزَرْعتهَا بِبَْذِري َوبَقَِري، ثُمَّ قَاَسْمته؟ قَاَل: َحَسٌن.)صحيح(

ِ أَنَّهُ َشاهََد َجاَرْيِه َسْعِد ْبِن أَبِي َوقَّاٍص، َوعَ ■  ِ َعْن ُموَسى ْبُن طَْلَحةَ ْبُن ُعبَْيِد َّللاَّ ْبِد َّللاَّ

 ْبِن َمْسُعوٍد يُْعِطيَاِن أَْرَضهَُما َعلَى الثُّلُِث.
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، َوُحَذْيفَةَ ْبَن اْليََماِن، َواْبَن َمْسُعوٍد َكانُوا ■  َعْن ُموَسى ْبِن طَْلَحةَ: أَنَّ َخبَّاَب ْبَن اِْلََرتِّ

بُِع.)فيه الحج  اج بن أرطأة(يُْعطُوَن أَْرَضهُْم اْلبَيَاَض َعلَى الثُّلُِث َوالرُّ

 َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: َّل تُْكَرى اِْلَْرُض اْلبَْيَضاُء إّلَّ بِالذَّهَِب َواْلَوِرِق.)صحيح(■ 

 1111]َمْسأَلَةٌ التِّْبُن فِي اْلُمَزاَرَعِة[م

ا َوالتِّْبُن فِي اْلُمَزاَرَعِة بَْيَن َصاِحِب اِْلَْرِض َوبَْيَن اْلَعاِمِل َعلَى َما  تََعاَمًَل َعلَْيِه، ِِلَنَّهُ ِممَّ

ُ تََعالَى ِمْنهَا.  أَْخَرَج َّللاَّ

ا[م َع َصاِحُب اأْلَْرِض بِأَْن يَُسلَِّف اْلَعاِمَل بَْذرًّ  1111]َمْسأَلَةٌ تَطَوَّ

َع َصاِحُب اِْلَْرِض بِأَْن يَُسلَِّف اْلَعاِمَل بَْذًرا أَْو َدَراِهَم أَْو يُِعينَهُ  بَِغْيِر َشْرٍط فَإِْن تَطَوَّ

َجاَز؛ ِِلَنَّهُ فِْعُل َخْيٍر َوتََعاُوٌن َعلَى بِرٍّ َوتَْقَوى، فَإِْن َكاَن َشْيٌء ِمْن َذلَِك َعْن َشْرٍط فِي 

 نَْفِس اْلَعْقِد بَطََل اْلَعْقُد َوفُِسَخ..

ا َعلَى َشْيٍء يُْزَرُع فِي اأْلَْرِض[م عًّ  1111]َمْسأَلَةٌ اتَّفَقَا تَطَوُّ

ًعا َعلَى َشْيٍء يُْزَرُع فِي اِْلَْرِض فََحَسٌن، َوإِْن لَْم يَْذُكَرا َشْيئًا فََحَسٌن، ِِلَنَّ  فَإِنْ  اتَّفَقَا تَطَوُّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوَل َّللاَّ لَْم يَْذُكْر لَهُْم َشْيئًا ِمْن َذلَِك َوَّل نَهَى َعْن ِذْكِرِه، فَهَُو  -َصلَّى َّللاَّ

َّل بُدَّ ِمْن أَْن يُْزَرَع فِيهَا َشْيٌء َما فًََل بُدَّ ِمْن ِذْكِرِه، إّلَّ أَنَّهُ إْن ُشِرطَ َشْيٌء ِمْن ُمبَاٌح، وَ 

ِ تََعالَى، فَهَُو بَاِطٌل  َذلَِك فِي اْلَعْقِد، فَهَُو َشْرطٌ فَاِسٌد َوَعْقٌد فَاِسٌد؛ ِِلَنَّهُ لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ

إْن َكاَن  -َصاِحُب اِْلَْرِض أَْن َّل يَْزَرَع فِيهَا َما يَُضرُّ بِأَْرِضِه أَْو َشَجِرِه  إّلَّ أَْن يَْشتَِرطَ 

فَهََذا َواِجٌب َوَّل بُدَّ، ِِلَنَّ ِخًَلفَهُ فََساٌد َوإِْهًَلٌك لِْلَحْرِث.. َوقَاَل تََعالَى:  -لَهُ فِيهَا َشَجٌر 

 ُ ِ تََعالَى، فَهَُو }َويُْهلَِك اْلَحْرَث َوالنَّْسَل َوَّللاَّ ّل يُِحبُّ اْلفََساَد{.. فَهََذا َشْرطٌ فِي ِكتَاِب َّللاَّ

 َصِحيٌح َّلِزٌم.

 1111]َمْسأَلَةٌ َعْقُد اْلُمَزاَرَعِة إلَى أََجٍل ُمَسم ًّى[م

ى، لَِكْن هََكَذا ُمْطلَقًا، ِِلَنَّ هََكَذا عَ  ِ َوَّل يَِحلُّ َعْقُد اْلُمَزاَرَعِة إلَى أََجٍل ُمَسًمً قََدهُ َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - َحابَِة  -َصلَّى َّللاَّ ُ َعْنهُْم  -َوَعلَى هََذا َمَضى َجِميُع الصَّ  .-َرِضَي َّللاَّ

ُ َعْنهُ  -َوَكَذلَِك أَْخَرَجهُْم ُعَمُر  ٍة  -َرِضَي َّللاَّ إْذ َشاَء فِي آِخِر ِخًَلفَتِِه، فََكاَن اْشتَِراطُ ُمدَّ

ِ تََعالَى فِي َذلِ   فَهَُو بَاِطٌل.. -َك َشْرطًا لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ

 1111]َمْسأَلَةٌ أَقَرَّ َواِرُث َصاِحِب اأْلَْرِض اْلَعاِمَل َوَرِضَي اْلَعاِمُل[م

َ تََعالَى َوأَيُّهَُما َشاَء تَْرَك اْلَعَمِل فَلَهُ َذلَِك لَِما َذَكْرنَا، َوأَيُّهَُما َماَت بَطَلَْت اْلُمَعاَملَ  ةُ؛ ِِلَنَّ َّللاَّ

 [ .١٤٦يَقُوُل: }َوّل تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إِّل َعلَْيهَا{ ]اِلنعام: 

 -فَإِْن أَقَرَّ َواِرُث َصاِحِب اِْلَْرِض اْلَعاِمَل َوَرِضَي اْلَعاِمُل، فَهَُما َعلَى َما تََراَضيَا َعلَْيِه 

 َرثَةَ اْلَعاِمِل بِِرَضاهُْم فََذلَِك َجائٌِز..َوَكَذلَِك إْن أَقَرَّ َصاِحُب اِْلَْرِض وَ 

 1111]َمْسأَلَةٌ أََراَد َصاِحُب اأْلَْرِض إْخَراَج اْلَعاِمِل بَْعَد أَْن َزَرَع[م

َوإَِذا أََراَد َصاِحُب اِْلَْرِض إْخَراَج اْلَعاِمِل بَْعَد أَْن َزَرَع أَْو أََراَد اْلَعاِمُل اْلُخُروَج بَْعَد أَْن 

ْرِع ُكلِِّه َوَّل َزرَ  َع بَِمْوِت أََحِدِهَما، أَْو فِي َحيَاتِِهَما فََذلَِك َجائٌِز، َوَعلَى اْلَعاِمِل ِخْدَمةُ الزَّ

اْلَعْقَد بُدَّ، َوَعلَى َوَرثَتِِه َحتَّى يَْبلَُغ َمْبلََغ اِّلْنتِفَاِع بِِه ِمْن ِكلَْيِهَما؛ ِِلَنَّهَُما َعلَى َذلَِك تََعاقََدا 

ِ الصَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِحيَح فَهَُو َّلِزٌم ِِلَنَّهُ َعِمَل بِِه َرُسوُل َّللاَّ ِ  -َصلَّى َّللاَّ فَهَُو فِي ِكتَاِب َّللاَّ
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ِ تََعالَى التَّْوفِيُق ،َوَما َعَداهُ  -تََعالَى، فَهَُو َصِحيٌح َّلِزٌم، َوَعْقٌد يَْلَزُم اْلَوفَاُء بِِه  َوبِاّلَِلَّ

 ْلَماِل، َوإِْفَساٌد لِْلَحْرِث، َوقَْد َصحَّ النَّْهُي َعْنهُ.إَضاَعةٌ لِ 

 1111]َمْسأَلَةٌ أََراَد أََحُدُهَما تَْرَك اْلَعَمِل َوقَْد َحَرَث َوقَلََب َوَزبََل َولَْم يَْزَرْع[م

َرْع فََذلَِك َجائٌِز، َويَُكلَُّف فَإِْن أََراَد أََحُدهَُما تَْرَك اْلَعَمِل َوقَْد َحَرَث، َوقَلََب، َوَزبََل، َولَْم يَزْ 

َصاِحُب اِْلَْرِض لِْلَعاِمِل أَْجَر ِمْثلِِه فِيَما َعِمَل، َوقِيَمةَ ِزْبلِِه إْن لَْم يَِجْد لَهُ ِزْبًًل ِمْثلَهُ، إْن 

ُكوُن ُكلُّ َما َذَكْرنَا أََراَد َصاِحُب اِْلَْرِض إْخَراَجهُ، ِِلَنَّهُ لَْم تَتِمَّ بَْينَهَُما اْلُمَزاَرَعةُ الَّتِي يَ 

[ فََعَملُهُ ُحْرَمةٌ، فًََل ١٢٦ُمْلًغى بِتََماِمهَا، َوقَاَل تََعالَى: }َواْلُحُرَماُت قَِصاٌص{ ]البقرة: 

ْبُل َمالُهُ فًََل يُْحَمُل إّلَّ بِِطيِب نَْفِسِه.  بُدَّ لَهُ ِمْن أَْن يَْقتَصَّ بِِمْثلِهَا، َوالزِّ

 1111َعاِمُل ُهَو اْلَمِريُد لِْلُخُروِج ِمْن اأْلَْرض[مَمْسأَلَةٌ َكاَن الْ 

فَلَْو َكاَن اْلَعاِمُل هَُو اْلَمِريُد لِْلُخُروِج فَلَهُ َذلَِك َوَّل َشْيَء لَهُ فِيَما َعِمَل، َوإِْن أَْمَكنَهُ أَْخُذ 

لِْلُخُروِج َولَْم يَتََعدَّ َعلَْيِه َصاِحُب  ِزْبلِِه بَِعْينِِه أََخَذهُ، َوإِّلَّ فًََل َشْيَء لَهُ؛ ِِلَنَّهُ ُمْختَارٌ 

اِْلَْرِض فِي َشْيٍء، َوَّل َمنََعهُ َحقًًا لَهُ فَهَُو ُمَخيٌَّر بَْيَن إْتَماِم َعَملِِه َوتََماِم َشْرِطِه َواْلُخُروِج 

ِ تََعالَى  -ْفِسِه فِي َشْيٍء بِاْختِيَاِرِه، َوَّل َشْيَء لَهُ؛ ِِلَنَّهُ لَْم يَتََعدَّ َعلَْيِه بَِغْيِر ِطيِب نَ  َوبِاّلَِلَّ

 التَّْوفِيُق.

َكاةُ فََعلَْيِه  ]َمْسأَلَةٌ َمْن أََصاَب ِمْن َصاِحب اأْلَْرض َواْلَعاِمل َما تَِجُب فِيِه الزَّ

َكاةُ[م  1111الزَّ

َكاةُ، َوَمْن قَ  َكاةُ فََعلَْيِه الزَّ ُصَر نُِصيبُهُ َعْن َما فِيِه َوَمْن أََصاَب ِمْنهَُما َما تَِجُب فِيِه الزَّ

َكاةُ فًََل َزَكاةَ َعلَْيِه.  الزَّ

ِ تََعالَى: }َوّل تَْكِسُب ُكلُّ  َكاِة ِمْن أََحِدِهَما َعلَى اْْلَخِر، لِقَْوِل َّللاَّ َوَّل يَِحلُّ اْشتَِراطُ الزَّ

 َولُِكلِّ أََحٍد ُحْكُمهُ. [١٤٦نَْفٍس إِّل َعلَْيهَا َوّل تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى{ ]اِلنعام: 

 ِ َكاِة َعْن نَْفِسِه َوَوْضِعهَا َعلَى َغْيِرِه َشْرطٌ لِلشَّْيطَاِن َوُمَخالَفَةٌ ّلِِلَّ َواْشتَِراطُ إْسقَاِط الزَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -تََعالَى فًََل يَِحلُّ أَْصًًل   َوبِاّلَِلَّ

إلَى َما يُِريَداِن ِمْن َذلَِك بَِغْيِر هََذا الشَّْرِط اْلَمْلُعوِن،  َوقَْد َكانَا قَاِدَرْيِن َعلَى اْلُوُصولِ 

ْرِع أَْو أَْربََعةَ أَْخَماِس  َوَذلَِك بِأَْن يَُكونَا يَتََعاقََداِن َعلَى أَنَّ ِِلََحِدِهَما أَْربََعةَ أَْعَشاِر الزَّ

 الثُّلُِث، أَْو نَْحَو هََذا فَيَِصحُّ اْلَعْقُد.

 1111إَذا َوقََعْت اْلُمَعاَملَةُ فِي اْلُمَزاَرَعة فَاِسَدةًّ[م ]َمْسأَلَةٌ 

َوإَِذا َوقََعْت اْلُمَعاَملَةُ فَاِسَدةً، َردَّ إلَى ُمَزاِرِعِه ِمْثَل تِْلَك اِْلَْرِض فِيَما َزَرَع فِيهَا َسَواٌء 

. ا تََعاقََد أَْو أَقَلَّ  َكاَن أَْكثََر ِممَّ

َّل يَِحلُّ فِي اِْلَْرِض أَْخُذ أَْجٍر َوَّل َحظٍّ إّلَّ اْلُمَزاَرَعةُ بُِجْزٍء ُمَشاٍع  : أَنَّهُ -بُْرهَاُن َذلَِك 

ُ تََعالَى ِمْنهَا، فَإِْذ َذلَِك َكَذلَِك فَهَُو َحقُّ اِْلَْرِض فًََل تَُجوُز إبَاَحةُ  ى بَِما يُْخِرُج َّللاَّ ُمَسًمً

ِ تََعالَى: }ّل  اِْلَْرِض َوَما أَْخَرَجْت لِْلَعاِمِل بَِغْيرِ  ِطيِب نَْفِس َصاِحِب اِْلَْرِض، لِقَْوِل َّللاَّ

[ َوَّل يَُجوُز إبَاَحةُ بَْذِر اْلَعاِمِل َوَعَملِِه ٢٢تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل{ ]النساء: 

اِن إلَ  ى ِمْثِل َحقِّ ُكلِّ َواِحٍد ِمْنهَُما لَِصاِحِب اِْلَْرِض بَِغْيِر ِطيِب نَْفِسِه َذلَِك أَْيًضا، فَيَُردَّ

ِ تََعالَى: }َواْلُحُرَماُت قَِصاٌص{ ]البقرة:  ُ تََعالَى ِمْنهَا، لِقَْوِل َّللاَّ ا أَْخَرَج َّللاَّ  [ ..١٢٦ِممَّ
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 ]اْلُمَغاَرَسةُ[

ا لَهُ بَْيَضاَء إلَى إْنَساٍن لِيَْغِرَسَها لَهُ[م  1111]َمْسأَلَةٌ َدفََع أَْرضًّ

ا -َع أَْرًضا لَهُ بَْيَضاَء إلَى إْنَساٍن لِيَْغِرَسهَا لَهُ لَْم يَُجْز َذلَِك إّلَّ بِأََحِد َوْجهَْيِن َمْن َدفَ  : إمَّ

بِأَْن تَُكوَن النُّقُوُل أَْو اِْلَْوتَاُد أَْو النََّوى أَْو اْلقُْضبَاُن لَِصاِحِب اِْلَْرِض فَقَْط، فَيَْستَأِْجَر 

ى، أَْو بِقِْطَعٍة ِمْن اْلَعاِمَل لَِغْرِسهَا  اةً َوَّل بُدَّ بَِشْيٍء ُمَسًمً َوِخْدَمتِهَا َواْلقِيَاِم َعلَْيهَا ُمدَّةً ُمَسمَّ

اةً َمُحوَزةً، أَْو َمْنُسوبَةَ اْلقَْدِر ُمَشاَعةً فِي َجِميِعهَا، فَيَْستَِحقُّ اْلَعاِمُل  تِْلَك اِْلَْرِض ُمَسمَّ

ا اُْستُْؤِجَر بِِه، فَهَِذِه إَجاَرةٌ َكَسائِِر بَِعَملِِه فِي ُكلِّ َما يَْمضِ  ِة َما يُقَابِلُهَا ِممَّ ي ِمْن تِْلَك اْلُمدَّ

َجاَراِت.  اْْلِ

ا بِأَْن يَقُوَم اْلَعاِمُل بُِكلِّ َما َذَكْرنَا َوبَِغْرِسِه َوبَِخَدِمِه َولَهُ ِمْن َذلَِك ُكلِِّه َما تََعاَمًَل  َعلَْيِه َوإِمَّ

ى َكَذلَِك، َوَّل َحقَّ لَهُ فِي اِْلَْرِض أَْصًًل  ِمْن نِْصفٍ  فَهََذا  -أَْو ثُلٍُث أَْو ُربٍُع أَْو ُجْزٍء ُمَسًمً

َوُحْكُمهُ فِي ُكلِّ َما َذَكْرنَا  -َجائٌِز َحَسٌن، إّلَّ أَنَّهُ َّل يَُجوُز إّلَّ ُمْطلَقًا َّل إلَى ُمدٍَّة أَْصًًل 

 َواٌء َسَواٌء فِي ُكلِّ َشْيٍء َّل تَُحْش ِمْنهَا َشْيئًا.قَْبُل ُحْكُم اْلُمَزاَرَعِة سَ 

 1111]َمْسأَلَةٌ أََراَد اْلَعاِمُل اْلُخُروَج قَْبَل أَْن يَْنتَفَِع فِيَما َغَرَس بَِشْيٍء[م

ى لَهُ فَلَهُ َذلَِك، فَإِْن أََراَد اْلَعاِمُل اْلُخُروَج قَْبَل أَْن يَْنتَفَِع فِيَما َغَرَس بَِشْيٍء، َوقَْبَل أَْن تُْنمَ 

 َويَأُْخُذ ُكلَّ َما َغَرَس.

َوَكَذلَِك إْن أَْخَرَجهُ َصاِحُب اِْلَْرِض؛ ِِلَنَّهُ لَْم يَْنتَفِْع بَِشْيٍء، فَإِْن لَْم يَْخُرْج َحتَّى اْنتَفََع 

َع بِاِْلَْرِض فََعلَْيِه َحقُّهَا، َوَحقُّهَا َونََما َما َغَرَس فَلَْيَس لَهُ إّلَّ َما تََعاقََدا َعلَْيِه؛ ِِلَنَّهُ قَْد اْنتَفَ 

 هَُو َما تََعاقََدا َعلَْيِه.

ِ -بُْرهَاُن َذلَِك  ِل َكًَلِمنَا فِي " اْلُمَزاَرَعِة " ِمْن إْعطَاِء َرُسوِل َّللاَّ  -: هَُو َما َذَكْرنَاهُ فِي أَوَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ى أَْن يُْعِملُوهَا بِأَْنفُِسِهْم َوأَْمَوالِِهْم َولَهُْم نِْصُف َما َخْيبََر اْليَهُوَد َعلَ  -َصلَّى َّللاَّ

ينَا ..عْن  يَْخُرُج ِمْنهَا ِمْن َزْرٍع أَْو ثََمٍر َونِْصُف َما يَْخُرُج ِمْنهَا، هََكَذا ُمْطلَقًا ،َوَكَذلَِك ُروِّ

ِ »اْبِن ُعَمَر قَاَل  ُ َعلَيْ  -أَْعطَى َرُسوُل َّللاَّ َخْيبََر لِْليَهُوِد َعلَى أَنَّ لَهُْم  -ِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

 « .الشَّْطَر ِمْن ُكلِّ َزْرٍع َونَْخٍل َوَشْيءٍ 

َوهََذا ُعُموٌم لُِكلِّ َما َخَرَج ِمْنهَا بَِعَملِِه ِمْن َشَجٍر أَْو َزْرٍع أَْو ثََمٍر، َوُكلُّ َذلَِك َداِخٌل تَْحَت 

ِ تََعالَى  -َوالِِهْم َوَّل فَْرَق بَْيَن َغْرٍس أَْو َزْرٍع أَْو ِعَماَرِة َشَجٍر اْلَعَمِل بِأَْنفُِسِهْم َوأَمْ  َوبِاّلَِلَّ

 التَّْوفِيُق..

َوقَاَل َمالٌِك: اْلُمَغاَرَسةُ: هَُو أَْن يُْعطَى اِْلَْرَض اْلبَْيَضاَء لِيَْغِرَسهَا ِمْن َمالِِه َما َرأَى َحتَّى 

 لَهُ َما تََعاقََدا ِمْن َرقَبَِة اِْلَْرِض، َوِمْن ِرقَاِب َما َغَرَس. يَْبلَُغ َشبَابًا َما، ثُمَّ 

ٍد: َوهََذا َّل يَُجوُز أَْصًًل؛ ِِلَنَّهُ إَجاَرةٌ َمْجهُولَةٌ َّل يُْدَرى فِي َكْم يَْبلُُغ َذلَِك  قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

َس َوَّل َعَدُدهُ، َوأَْعَجُب َشْيٍء قَْولُهُ " َحتَّى الشَّبَاَب، َولََعلَّهَا َّل تَْبلُُغهُ، َوَّل يُْدَرى َما َغرَ 

 يَْبلَُغ َشبَابًا َما " َواْلُغُروُس تَْختَلُِف فِي َذلَِك اْختًَِلفًا َشِديًدا ُمتَبَايِنًا..

 1111]َمْسأَلَةٌ َزَرَع اْلَعاِمُل ثُمَّ اْنتَقََل ِمْلُك اأْلَْرِض إلَى َغْيِر اْلُمَعاقِِد[م

َوَمْن َعقََد ُمَزاَرَعةً أَْو ُمَعاَملَةً فِي َشَجٍر أَْو ُمَغاَرَسةً، فََزَرَع اْلَعاِمُل َوَعِمَل فِي الشََّجِر 
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َوَغَرَس، ثُمَّ اْنتَقََل ِمْلُك اِْلَْرِض أَْو الشََّجِر إلَى َغْيِر اْلُمَعاقِِد بِِميَراٍث أَْو بِِهبٍَة أَْو بَِصَدقٍَة 

اِرِع َواَلَِّذي َكانَْت أَْو بِإِْصَداٍق  ْرُع: ظَهََر أَْو لَْم يَْظهَْر فَهَُو ُكلُّهُ لِلزَّ ا الزَّ أَْو بِبَْيٍع فَأَمَّ

اِْلَْرُض لَهُ َعلَى َشْرِطِهَما، َولِلَِّذي اْنتَقََل ِمْلُك اِْلَْرِض إلَْيِه أَْخُذهَُما بِقَْطِعِه أَْو قَْلِعِه فِي 

ِل إْمَكاِن اِّلْنتِفَاعِ  ْرُع بًَِل ِخًَلٍف هَُو  أَوَّ ، َوالزَّ بِِه، َّل قَْبَل َذلَِك؛ ِِلَنَّهُ لَْم يَْزَرْع إّلَّ بَِحقٍّ

ِل.  َغْيُر اِْلَْرِض الَّتِي اْنتَقََل ِمْلُكهَا إلَى َغْيِر َمالِِكهَا اِْلَوَّ

ا اْلُمَعاَملَةُ فِي الشََّجِر بِبَْعِض َما يَْخُرُج ِمْنهَا، فَهَُو َما لَْم يَْخُرْج َغْيَر ُمتََملٍَّك ِِلََحٍد،  َوأَمَّ

اَد فَإَِذا َخَرَج فَهَُو لَِمْن الشََّجُر لَهُ، فَإِْن أََراَد إْبقَاَء اْلَعاِمِل َعلَى ُمَعاَملَتِِه فَلَهُ َذلَِك، َوإِْن أَرَ 

لِْلَعاِمِل َعلَى الَِّذي َكاَن اْلِمْلُك لَهُ تَْجِديَد ُمَعاَملٍَة فَلَهَُما َذلَِك، َوإِْن أََراَد إْخَراَجهُ فَلَهُ َذلَِك وَ 

 أُْجَرةُ ِمْثِل َعَملِِه؛ ِِلَنَّهُ َعِمَل فِي ِمْلِكِه بِأَْمِرِه.

ا اْلَغْرُس: فَلِلَِّذي اْنتَقََل اْلِمْلُك إلَْيِه إْقَراُرهُ َعلَى تِْلَك اْلُمَعاَملَِة، أَْو أَْن يَتَّفِقَا َعلَى تَْجِديِد  َوأَمَّ

ا َغَرَس، َكَما لَْو أَْخَرَجهُ أُْخرَ  تِِه ِممَّ ى، فَإِْن أََراَد إْخَراَجهُ فَلَهُ َذلَِك، َولِْلَغاِرِس قَْلُع ِحصَّ

ًّل، َعلَى َما َذَكْرنَا قَْبُل  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -الَِّذي َكاَن َعاِملُهُ أَوَّ  َوبِاّلَِلَّ

ا إَذا اْنتَقََل اْلِمْلُك بَْعَد ظُهُ  وِر الثََّمَرِة، فَالثََّمَرةُ بَْيَن اْلَعاِمِل َوبَْيَن الَِّذي َكاَن اْلِمْلُك لَهُ َوأَمَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.  َعلَى َشْرِطِهَما، َّل َشْيَء فِيهَا لِلَِّذي اْنتَقََل اْلِمْلُك إلَْيِه. َوبِاّلَِلَّ

 ]ِكتَاُب اْلُمَعاَملَِة فِي الثَِّماِر[

 1111َعاَملَِة فِي الثَِّماِر ُسنَّةٌ[م]َمْسأَلَةٌ اْلمُ  

َوِهَي أَْن يَْدفََع اْلَمْرُء أَْشَجاَرهُ أَيَّ َشَجٍر َكاَن ِمْن نَْخٍل، أَْو ِعنٍَب، أَْو تِيٍن، أَْو يَاَسِميٍن، أَْو 

ا يَقُوُم َعلَى َساٍق َويُْطَعُم َسنَةً بَ  ْعَد َسنٍَة لَِمْن َمْوٍز، أَْو َغْيِر َذلَِك، َّل تَُحاِش َشْيئًا ِممَّ

ا يُْسقَى بَِسانِيٍَة، أَْو نَاُعوَرٍة، أَْو َساقِيٍَّة، َويَُؤبُِّر  -يَْحفُِرهَا َويَُزبِّلُهَا َويَْسقِيهَا  إْن َكانَْت ِممَّ

َوالَِي، َويَْحُرُث َما اْحتَاَج إلَى َحْرثِِه َويَْحفَظُهُ َحتَّى يَتِمَّ َويُجْ  َمُع، أَْو النَّْخَل، َويُْزبُِر الدَّ

ا يُْخَرُج ُدْهنُهُ، أَْو َحتَّى يَِحلَّ بَْيُعهُ  ا يَْيبَُس، أَْو يُْخِرُج ُدْهنَهُ إْن َكاَن ِممَّ يَْيبَُس إْن َكاَن ِممَّ

ا تَْحِملُهُ اِْلُُصوُل  ى ِمْن َذلَِك الثََّمِر، أَْو ِممَّ ا يُبَاُع َكَذلَِك، َعلَى َسْهٍم ُمَسًمً إْن َكاَن ِممَّ

، َكَما قُْلنَا فِي " اْلُمَزاَرَعِة " َسَواٌء َسَواٌء.  َكنِْصفٍ  أَْو ثُلٍُث، أَْو ُربٍُع، أَْو أَْكثََر، أَْو أَقَلَّ

ِ -بُْرهَاُن َذلَِك  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -: َما َذَكْرنَاهُ هُنَالَِك ِمْن فِْعِل َرُسوِل َّللاَّ   بَِخْيبََر.. -َصلَّى َّللاَّ

َجاَرةُ إّلَّ بِأُْجَرٍة َمْعلُوَمٍة.َواْحتَجَّ بَْعُض ا  ْلُمقَلِِّديَن ِِلَبِي َحنِيفَةَ بِأَْن قَالُوا: َّل تَُجوُز اْْلِ

ٍد: لَْيَسْت اْلُمَزاَرَعةُ َوَّل إْعطَاُء الشََّجِر بِبَْعِض َما يَْخُرُج ِمْنهَا: إَجاَرةٌ،  قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

يِن إنََّما هِ  ِ َوالتَّْسِميَةُ فِي الدِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َي لَِرُسوِل َّللاَّ َعْن َربِِّه تََعالَى قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

ُ بِهَا ِمْن ُسْلطَاٍن{ ]النجم:  ْيتُُموهَا أَْنتُْم َوآبَاُؤُكْم َما أَْنَزَل َّللاَّ تََعالَى: }إِْن ِهَي إِّل أَْسَماٌء َسمَّ

٢٢. ] 

لِيِل بَِعْينِِه اْلُمَضاَربَةَ، َوقُْلتُْم: إنَّهَا إَجاَرةٌ بِأُْجَرٍة َمْجهُولٍَة َويُقَاُل لَهُْم: هًَلَّ أَْبَطْلتُْم  بِهََذا الدَّ

ا يَْخُرُج ِمْنهَا، َوَدْفعُ   فَإِْن قَالُوا: إنَّ اْلُمَضاَربَةَ ُمتَّفٌَق َعلَْيهَا قُْلنَا: َوَدْفُع اِْلَْرِض بُِجْزٍء ِممَّ

ا يَْخُرُج ِمْنهَ  ِ الشََّجِر ِممَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ا: ُمتَّفٌَق َعلَْيِه بِيَقِيٍن ِمْن فِْعِل َرُسوِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعْنهُْم  -َوَعَمِل َجِميِع أَْصَحابِِه  ، َوَّل تَُحاِش ِمْنهُْم أََحًدا، فََما َغاَب ِمْنهُْم َعْن -َرِضَي َّللاَّ
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ْعٍف أَْو ِوَّليٍَة تَْشَغلُهُ، َوَمَع َذلَِك فَُكلُّ َمْن َغاَب بِأََحِد هَِذِه َخْيبََر إّلَّ َمْعُذوٌر بَِمَرٍض أَْو ضَ 

اْلُوُجوِه فَقَْد َعَرَف أَْمَر َخْيبََر، َواتََّصَل اِْلَْمُر فِيهَا َعاًما بَْعَد َعاٍم إلَى آِخِر ِخًَلفَِة ُعَمَر.. 

ْخلُو أَْهُل َخْيبََر ِمْن أَْن يَُكونُوا َعبِيًدا أَْو فَاْعتََرُضوا فِي أَْمِر َخْيبََر بِأَْن قَالُوا: َّل يَ 

أَْحَراًرا، فَإِْن َكانُوا َعبِيًدا فَُمَعاَملَةُ اْلَمْرِء لَِعْبِدِه بِِمْثِل هََذا َجائٌِز، َوإِْن َكانُوا أَْحَراًرا 

َعلَْيِه  -ِت فِي َشْيٍء ِمْن اِْلَْخبَاِر أَنَّهُ فَيَُكوُن الَِّذي أُِخَذ ِمْنهُْم بَِمْنِزلَِة اْلِجْزيَِة؛ ِِلَنَّهُ لَْم يَأْ 

ًَلُم  ا َجَرْوا فِيِه َعلَى اْلَكِذِب َواْلبَْهِت  -السَّ قَْد أََخَذ ِمْنهُْم ِجْزيَةً َوَّل َزَكاةً ، َوهََذا ِممَّ

ا قَْولُهُْم: َّل يَْخلُو أَْهُل َخْيبََر ِمْن أَْن يَ -َوالتََّوقُِّح اْلبَاِرِد  ُكونُوا َعبِيًدا، فََكْيَف اْنطَلَقَْت : أَمَّ

ُل ُمَخالٍِف لِهََذا اْلُحْكِم؟ فًََل يَْختَلِفُوَن فِي أَنَّ أَْهَل اْلَعْنَوِة أَْحَرارٌ  ، أَْلِسنَتُهُْم بِهََذا، َوهُْم أَوَّ

َماُم إْرقَاقَهُْم فًََل بُدَّ فِيِهْم ِمْن التَّْخِميِس، َواْلبَ   ْيِع لِقِْسَمِة أَْثَمانِِهْم.َوأَنَّهُ إْن َرأَى اْْلِ

ثُمَّ َكْيَف اْستََجاُزوا أَْن يَقُولُوا: لََعلَّهُْم َكانُوا َعبِيًدا َوقَْد َصحَّ أَنَّ ُعَمَر أَْجًَلهُْم بَِحْضَرِة 

َحابَِة  ُ َعْنهُْم  -الصَّ ِ  -َرِضَي َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -َعْن َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ بِإِْخَراِج  - َصلَّى َّللاَّ

اْليَهُوِد َعْن َجِزيَرِة اْلَعَرِب فََكْيَف يُْمِكُن أَْن يَْستَِجيَز ُعَمُر تَْفِويَت َعبِيِد اْلُمْسلِِميَن، َوفِيِهْم 

أََراَد إْجًَلَءهُْم فََرِغبُوا فِي  -َعلَْيِه السًََّلُم  -َحظٌّ لِْليَتَاَمى َواِْلََراِمِل؟ .. َوقَْد َصحَّ أَنَّهُ 

هُْم َعلَى أَْن يُْخِرَجهُْم إَذا َشاَء اْلُمْسلُِموَن، َوهَُو  َّل يَُجوُز  -َعلَْيِه السًََّلُم  -إْقَراِرِهْم فَأَقَرَّ

 أَْن يُْنَسَب إلَْيِه تَْضيِيُع َرقِيِق اْلُمْسلِِميَن.

ةً  -َعلَْيِه السًََّلُم  -َوِمْن اْلُمَحاِل أَْن يَُكونُوا َعبِيًدا لَهُ  لَْيَس لَهُ  -َعلَْيِه السًََّلُم  -؛ ِِلَنَّهُ َخاصَّ

، َولَْم يَقُْل أََحدٌ  فِيُّ  ِمْن اْلَمْغنَِم إّلَّ ُخُمُس اْلُخُمِس َوَسْهُمهُ َمَع اْلُمْسلِِميَن َوقَْد قَاَل قَْوٌم: َوالصَّ

ْسًَلِم: إنَّ َجِميَع َمْن َملََك َعْنَوةً َعبِيٌد لَهُ  ًَلُم َعلَيْ  -ِمْن أَْهِل اْْلِ  .-ِه السَّ

لََكاَن قَْد أَْعتَقَهُْم بًَِل َشكٍّ  -َوَكانُوا لَهُ َعبِيًدا  -ثُمَّ لَْو أَْمَكَن أَْن يَُكوَن َما َزَعُموا ِمْن اْلبَاِطِل 

ينَا ِمْن طَِريِق .. - ِ[ َوأَِخي أُمِّ ■ : َكَما ُروِّ َعْن َعْمِرو ْبِن اْلَحاِرِث ]َخْتِن َرُسوِل َّللاَّ

ِ »ِمنِيَن ُجَوْيِريَةَ بِْنِت اْلَحاِرِث قَاَل اْلُمؤْ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َما تََرَك َرُسوُل َّللاَّ ِعْنَد  -َصلَّى َّللاَّ

َمْوتِِه ِدينَاًرا َوَّل ِدْرهًَما َوَّل َعْبًدا َوَّل أََمةً َوَّل َشْيئًا إّلَّ بَْغلَتَهُ اْلبَْيَضاَء، َوِسًَلَحهُ، 

 « .ا َصَدقَةً َوأَْرًضا َجَعلَهَ 

ينَا -َمْن أُِخَذ َعْنَوةً بَِخْيبََر  -َعلَْيِه السًََّلُم  -َوقَْد قََسَم  أَنَّ َرُسوَل »َعْن أَنٍَس ..■ : َكَما ُروِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ ، قَاَل: فَأََصْبنَاهَا َعْنَوةً »فََذَكَر اْلَحِديَث َوفِيِه: « َغَزا َخْيبَرَ  -َصلَّى َّللاَّ

ْبِي؟ قَاَل: اْذهَْب  ِ أَْعِطنِي َجاِريَةً ِمْن السَّ ْبَي فََجاَءهُ ِدْحيَةُ فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ َوَجَمَع السَّ

 َوَذَكَر اْلَحِديَث.« فَُخْذ َجاِريَةً، فَأََخَذ َصفِيَّةَ بِْنَت ُحيَيِّ 

ةً  َوَكانَْت اِْلَْرُض ُكلُّهَا َعْنَوةً، َوَصالََح أَْهَل بَْعضِ  اْلُحُصوِن َعلَى اِْلََماِن، فَنََزلُوا ِذمَّ

ِ  -أَْحَراًرا  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوقَْد َصحَّ ِمْن َحِديِث ُعَمَر قَْولُهُ َكَما قَسََّم َرُسوُل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 َخْيبََر، فََصحَّ أَنَّ اْلبَاقِيَن بِهَا أَْحَراٌر.

ا قَْولُهُْم: إنَّ َذلِ  َ تََعالَى، َوأَمَّ َك اْلَمأُْخوَذ ِمْنهُْم َكاَن َمَكاَن اْلِجْزيَِة، فََكًَلُم َمْن َّل يَتَّقِي َّللاَّ

 َوَكْيَف يَُجوُز أَْن يَُكوَن َذلَِك النِّْصُف َمَكاَن اْلِجْزيَِة؟

يَاِع اْلَمْقُسوَمِة َعلَْيِهْم الَِّذي ُعوِمَل الْ  يَهُوُد َعلَى ِكفَايَتِِهْم َوإِنََّما َكاَن ُحقُوَق أَْربَاِب الضِّ

إَذا اْلَعَمَل، َواَلَِّذيَن َخطَبَهُْم ُعَمُر َكَما َذَكْرنَا َوأََمَرهُْم أَْن يَْلَحقُوا بِأَْمَوالِِهْم فَْليَْنظُُروا فِيهَا 
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 أََراَد إْجًَلَء اْليَهُوِد َعْنهَا.

لَِّذي َحَصَل لُِعَمَر بِهَا فََجَعلَهُ َصَدقَةً َوَكقَْوِل اْبِن َواْْلثَاُر بِهََذا ُمتََواتَِرةٌ ُمتَظَاِهَرةٌ َكاْلَماِل ا

هَاِت  ْقنَا فِي أَْمَوالِنَا َوَكاَن إْعطَاُء أُمَّ ُعَمَر فِي َسبَِب إْجًَلِء اْليَهُوِد: َخَرْجنَا إلَى َخْيبََر فَتَفَرَّ

اَق، َوأَنَّ بَقَايَا أَْبنَاِء اْلُمهَاِجِريَن إلَْيهَا اْلُمْؤِمنِيَن بَْعَض اِْلَْرِض َواْلَماِء، َوبَْعِضِهنَّ اِْلَْوسَ 

 إلَى اْليَْوِم َعلَى َمَواِريثِِهْم، فَظَهََر هََذيَاُن هَُؤَّلِء النَّْوَكى..

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَبُو يُوُسَف، ■ ، َواِْلَْوَزاِعيُّ قول المؤلف هو قول: اْبُن أَبِي لَْيلَى، َوُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ

، َوأَْحَمُد، َوأَبُو ُسلَْيَماَن، َوَغْيُرهُْم.وَ  ٌَ ٌد  ُمَحمَّ

 تكره المعاملة في الثمار.)الحسن والنخعي(■ 

 ّل تجوزالمعاملة في الثمار.)أبو حنيفة وزفر(■

ةً بَْعَد أُْخَرى َكاْلَمْوِز، ■ تجوز فِي ُكلِّ َشَجٍر قَائِِم اِْلَْصِل إّلَّ فِيَما يُْخلَُف َويُْجنَى َمرَّ

ةً.)مالك(وَ  ْقِي َخاصَّ  اْلقََصِب، َواْلبُقُوِل،َوَّل تجوز كَذلَِك أَْيًضا فِي اْلبُقُوِل إّلَّ فِي السَّ

ّل يجوز إّلَّ فِي النَّْخِل، َواْلِعنَِب فَقَْط.)الشافعي في أشهر قوليه َوِمْن أَْصَحاِب أَبِي ■ 

 فَقَْط(ُسلَْيَماَن َمْن لَْم يُِجْز َذلَِك، إّلَّ فِي النَّْخِل 

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ِ ْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب لِلنَّاِس " أَيُّهَا النَّاُس إنَّ َرُسوَل َّللاَّ َعْن َعْبِد َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - ِشْئنَا، فََمْن َكاَن َكاَن َعاَمَل يَهُوَد َخْيبََر َعلَى أَنَّنَا نُْخِرُجهُْم إَذا  -َصلَّى َّللاَّ

 لَهُ َماٌل فَْليَْلَحْق بِِه، فَإِنِّي ُمْخِرٌج يَهُوَد، فَأَْخَرَجهُْم.)صحيح(

 1111/1111مَعَمٌل[ ]َمْسأَلَةٌ ََل يُْشتََرطَ َعلَى َصاِحِب اأْلَْرِض أَِجيٌر َوََل قَاُدوٌس َوََل 

" اْلُمَزاَرَعِة " " َواْلُمَغاَرَسِة " "  َوَّل يَُجوُز أَْن يُْشتََرطَ َعلَى َصاِحِب اِْلَْرِض فِي

َواْلُمَعاَملَِة فِي ثَِماِر الشََّجِر " َّل أَِجيٌر، َوَّل َعْبٌد، َوَّل َسانِيَةٌ، َوَّل قَاُدوٌس، َوَّل َحْبٌل، َوَّل 

 َدْلٌو، َوَّل َعَمٌل، َوَّل ِزْبٌل، َوَّل َشْيٌء أَْصًًل 

ِ َوُكلُّ َذلَِك َعلَى اْلَعاِمِل لِشَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ْرِط َرُسوِل َّللاَّ َعلَْيِهْم أَْن يُْعِملُوهَا  -َصلَّى َّللاَّ

َع َصاِحُب اِْلَْصِل بُِكلِّ َذلَِك أَْو  ِمْن أَْمَوالِِهْم فََوَجَب اْلَعَمُل ُكلُّهُ َعلَى اْلَعاِمِل، فَلَْو تَطَوَّ

ِ تََعالَ   [ .٢٢٧ى: }َوّل تَْنَسُوا اْلفَْضَل بَْينَُكْم{ ]البقرة: بِبَْعِضِه فَهَُو َحَسٌن لِقَْوِل َّللاَّ

َوُكلُّ َما قُْلنَاهُ فِي " اْلُمَزاَرَعِة " فَهَُو َكَذلَِك هَهُنَا َّل تَُحاِش َشْيئًا ِمْن تِْلَك اْلَمَسائِِل، فَأَْغنَى 

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -َعْن تَْكَراِرهَا   َوبِاّلَِلَّ

 1111ْرط فِي اْلُمَزاَرَعِة[م]َمْسأَلَةٌ الشَّ 

ا يَْخُرُج  ى ِممَّ َوَّل يَُجوُز أَْن يُْشتََرطَ فِي " اْلُمَزاَرَعِة " َوإِْعطَاِء اِْلُُصوِل بُِجْزٍء ُمَسًمً

ِمْنهَا ُمَشاٌع فِي َجِميِعهَا َعلَى اْلَعاِمِل: بِنَاُء َحائٍِط، َوَّل َسدُّ ثُْلَمٍة، َوَّل َحْفُر بِْئٍر َوَّل 

قِيَتُهَا، َوَّل َحْفُر َعْيٍن َوَّل تَْنقِيَتُهَا، َوَّل َحْفُر َسانِيٍَة َوَّل تَْنقِيَتُهَا، َوَّل َحْفُر نَْهٍر َوَّل تَنْ 

تَْنقِيَتُهُ، َوَّل َعَمُل ِصْهِريٍج َوَّل إْصًَلُحهُ، َوَّل بِنَاُء َداٍر َوَّل إْصًَلُحهَا، َوَّل بِنَاُء بَْيٍت َوَّل 

َوَّل آلَةٌ َسانِيَةٌ، َوَّل َخطَّاَرةٌ، َوَّل نَاُعوَرةٌ؛ ِِلَنَّ ُكلَّ َذلَِك َشْرطٌ لَْيَس فِي ِكتَاِب إْصًَلُحهُ، 
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نَّةَ إنََّما َوَرَدْت بِأَنَّ الشَّْرطَ َعلَْيِهْم أَنَّ يَْعتَِملُوهَا بِأَْموَ  ِ تََعالَى فَهَُو باطل.. ِِلَنَّ السُّ الِِهْم، َّللاَّ

 : َوُكلُّ هََذا لَْيَس ِمْن َعَمِل اِْلَْرِض، َوَّل ِمْن َعَمِل الشََّجِر فِي َشْيٍء..-فَقَْط  َوبِأَْنفُِسِهمْ 

 )كتاب إحياء الموات واإلقطاع والحمى والصيد يتوحش(
ْسََلِم[م َرْت فِي اإْلِ  1111]َمْسأَلَةٌ أَْرض ََل َمالَِك لََها َوََل يُْعَرُف أَنََّها ُعمِّ

ْسًَلِم فَِهَي لَِمْن َسبََق إلَْيهَا َوأَْحيَاهَا ُكلُّ أَْرٍض َّل  َرْت فِي اْْلِ َمالَِك لَهَا َوَّل يُْعَرُف أَنَّهَا ُعمِّ

َماِم فََعَل َذلَِك أَْو بَِغْيِر إْذنِِه  - َماِم َوَّل لِْْلَِميِر  -َسَواٌء بِإِْذِن اْْلِ َولَْو  -َّل إْذَن فِي َذلَِك لِإْلِ

ْن َسبََق إلَْيهَا  -وِر فِي اِْلَْمَصاِر أَنَّهُ بَْيَن الدُّ  َوَّل ِِلََحٍد أَْن يَْحِمَي َشْيئًا ِمْن اِْلَْرِض َعمَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بَْعَد َرُسوِل َّللاَّ  .-َصلَّى َّللاَّ

هُ َذلَِك، َولَْم يَُكْن لَهُ أَ  َماَم أَْقطََع إْنَسانًا َشْيئًا لَْم يَُضرَّ ْن َسبََق إلَْيِه؛ فَلَْو أَنَّ اْْلِ ْن يَْحِميَهُ ِممَّ

ا بِأَْهِل اْلقَْريَِة َضَرًرا ظَاِهًرا لَْم يَُكْن ِِلََحٍد أَْن يَْنفَِرَد بِِه َّل   فَإِْن َكاَن إْحيَاُؤهُ لَِذلَِك ُمِضًرً

َماِم َوَّل بَِغْيِرِه، َكاْلِمْلِح الظَّاِهِر، َواْلَماِء الظَّاِهِر، َوالْ  وِق بِإِْقطَاِع اْْلِ َمَراِح َوَرْحبَِة السُّ

 َوالطَِّريِق، َواْلُمَصلَّى، َونَْحِو َذلَِك.

ِل َحالِِه فَهَُو ِملْ  ا َما ُملَِك يَْوًما َما بِإِْحيَاٍء أَْو بَِغْيِرِه ثُمَّ َدثََر َوأُْشِغَر َحتَّى َعاَد َكأَوَّ ٌك َوأَمَّ

ْحيَاِء أَبًَدا، فَإِْن ُجِهَل أَْصَحابُهُ فَالنَّظَُر فِيِه إلَى لَِمْن َكاَن لَهُ، َّل يَُجوُز ِِلََحٍد تََملُُّكهُ  بِاْْلِ

َماِم، َوَّل يُْملَُك إّلَّ بِإِْذنِِه.  اْْلِ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -وقال أيضا: فَإِْن قِيَل: فَقَْد أَْقطََع َرُسوُل َّللاَّ َوأَْقطََع أَبُو بَْكٍر،  -َصلَّى َّللاَّ

ِ َوُعَمُر، َوُعْثمَ  ا َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -اُن، َوُمَعاِويَةُ فََما َمْعنَى إْقطَاِعِهْم؟ قُْلنَا: أَمَّ َصلَّى َّللاَّ

ْقطَاُع، َواَلَِّذي لَْو َملََّك إْنَسانًا َرقَبَةَ ُحرٍّ لََكاَن لَهُ َعْبًدا  -َوَسلََّم   -فَهَُو الَِّذي لَهُ اْلِحَمى َواْْلِ

ا َمْن ُدونَهُ  ةَ فِي  -َعلَْيِه السًََّلُم  -َوأَمَّ فَقَْد يَْفَعلُوَن َذلَِك قَْطًعا لِلتََّشاحِّ َوالتَّنَاُزِع، َوَّل ُحجَّ

 َعلَْيِه السًََّلُم . -أََحٍد ُدونَهُ 

: وقال أيضا: َولَْيَس اْلَمْرَعى ُمتََملًَّكا، بَْل َمْن أَْحيَا فِيِه فَهَُو لَهُ، َويُقَاُل ِِلَْهِل اْلَماِشيَةِ 

ْحيَاِء فَقَْط  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق  -أَْعِزبُوا َوأَْبِعُدوا فِي َطلَِب اْلَمْرَعى، َوإِنََّما التََّملُُّك بِاْْلِ  -َوبِاّلَِلَّ

ْعُي لَْيَس إْحيَاًء، َولَْو َكاَن إْحيَاًء لََملََك اْلَمَكاَن َمْن َرَعاهُ، َوهََذا بَاِطٌل ُمتَيَقٌَّن فِي  َوالرَّ

 َغِة َوفِي الشَِّريَعِة.اللُّ 

  -أقوال الفقهاء:

، َوأَبُو  - ُد ْبُن اْلَحَسِن، َوالشَّافِِعيُّ ِ ْبُن اْلَحَسِن، َوُمَحمَّ بمثل قول المؤلف يقول : َعْبُد َّللاَّ

 ثَْوٍر، َوأَبُو ُسلَْيَماَن َوأَْصَحابُهُ.

 َماِم لَهُ فِي َذلَِك.)أبو حنيفة(َّل تَُكوُن اِْلَْرُض لَِمْن أَْحيَاهَا إّلَّ بِإِْذِن اْْلِ  -



 

91 
 

َماِم،  - ا يَْقُرُب ِمْن اْلُعْمَراِن فَإِنَّهُ َّل يَُكوُن ِِلََحٍد إّلَّ بِقَِطيَعِة اْْلِ َما يَتََشاحُّ النَّاُس فِيِه ِممَّ

َحاِري َوَغْيِر اْلُعْمَراِن فَهَُو لَِمْن أَْحيَاهُ فَإِْن  ا ِحَمى َما َكاَن فِي الصَّ تََرَكهُ يَْوًما َما َوأَمَّ

ْيِد  َحتَّى َعاَد َكَما َكاَن، فَقَْد َصاَر أَْيًضا لَِمْن أَْحيَاهُ َوَسقَطَ َعْنهُ ِمْلُكهُ َوهََكَذا قَاَل فِي الصَّ

ُش فَإِنَّهُ لَِمْن أََخَذهُ، فَإِْن َكاَن فِي أُُذنِِه َشْنٌف أَْو نَْحُو َذلَِك فَالشَّ  ْنُف الَِّذي يُتََملَُّك ثُمَّ يَتََوحَّ

ْيُد لَِمْن أََخَذهُ.)مالك(  َكاَن لَهُ َوالصَّ

 لَْيَس اْلَمَواُت إّلَّ فِي أَْرِض اْلَعَرِب فَقَْط.)الحسن بن حي( -

َماِم، وَّ َحدَّ اْلَمَواِت َُما إَذا َوقََف اْلَمْرُء فِي  - ْذِن اْْلِ َمْن أَْحيَا اْلَمَواَت فَهَُو لَهُ، َوَّل َمْعنَى ِْلِ

ْوُت َّل يَُكوُن إّلَّ بِإِْذِن أَدْ  نَى اْلِمْصِر إلَْيِه ثُمَّ َصاَح لَْم يُْسَمْع فِيِه، فََما ُسِمَع فِيِه الصَّ

َماِم.)أبو يوسف(  اْْلِ

 -األحاديث واآلثار:

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن َعْن َرُسوِل َّللاَّ َمْن أَْحيَا »قَاَل:  أَنَّهُ  -َصلَّى َّللاَّ

 .)صحيح(« أَْرًضا َميِّتَةً لَْيَسْت ِِلََحٍد فَهَُو أََحقُّ بِهَا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعائَِشةَ َعْن النَّبِيِّ  - َر أَْرًضا لَْيَسْت ِِلََحٍد »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ َمْن َعمَّ

 صحيح(«)فَهَُو أََحقُّ بِهَا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ْيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن نُفَْيٍل َعْن النَّبِيِّ َعْن َسِعيِد ْبِن زَ  - َمْن »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 .)صحيح(« أَْحيَا أَْرًضا َميِّتَةً فَِهَي لَهُ َولَْيَس لِِعْرٍق ظَالٍِم َحقٌّ 

بَْيِر أَنَّهُ قَاَل: اْلِعْرُق الظَّالُِم هَُو الرَّ  - ُجُل يَْعُمُر اِْلَْرَض اْلَخِربَةَ َوِهَي َعْن ُعْرَوةَ ْبِن الزُّ

 لِلنَّاِس قَْد َعَجُزوا َعْنهَا فَتََرُكوهَا َحتَّى َخِربَْت.)صحيح(

-  ِ ِ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ َمْن أَْحيَا أَْرًضا »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 .)صحيح(« يهَا أَْجٌر، َوَما أََكلَْت اْلَعَوافِي ِمْنهَا فَهَُو لَهُ َصَدقَةٌ َميِّتَةً فَلَهُ فِ 

َدقَِة، َوَّل َما فِيِه أَْجٌر، َولَْو أََراَد اْلَمْنَع  َماِم فِي الصَّ قال المؤلف: َّل َمْعنَى ِِلَْخِذ َرْأِي اْْلِ

ِ تََعالَى.  ِمْن َذلَِك لََكاَن َعاِصيًا ّلِِلَّ

بَْيِر قَاَل َعْن  - ِ »ُعْرَوةَ ْبِن الزُّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَْشهَُد أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ قََضى أَنَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ِ، َوَمْن أَْحيَا َمَواتًا فَهَُو أََحقُّ بِِه؟ َجاَءنَا بِهََذا َعْن  ِ، َواْلِعبَاَد ِعبَاُد َّللاَّ اِْلَْرَض أَْرُض َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َصلَّى -النَّبِيِّ  لََواِت َعْنهُ  -َّللاَّ  )صحيح(« الَِّذيَن َجاُءوا بِالصَّ

-  ِ ْعِب ْبِن َجثَّاَمةَ اللَّْيثِيِّ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن الصَّ َّل ِحَمى »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ِ َولَِرُسولِهِ   .)صحيح(« إّلَّ ّلِِلَّ

َماِم أَْن يَْحِمَي َشْيئًا ِمْن اِْلَْرِض َعْن أَْن تَْحيَا. قال المؤلف: فََصحَّ   أَْن لَْيَس لِإْلِ
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بَْيِر  - ِ »عن ُعْرَوةَ ْبِن الزُّ  -أَنَّ َرُجًًل َغَرَس نَْخًًل فِي أَْرِض َغْيِرِه فَقََضى َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َوأََمَر َصاِحَب النَّْخِل أَْن يُْخِرَج نَْخلَهُ  لَِصاِحِب اِْلَْرِض بِأَْرِضهِ  -َصلَّى َّللاَّ

 « .ِمْنهَا

 ِ ثَنِي َرُجٌل ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَاَل ُعْرَوةُ: َحدَّ َوأَْكبَُر ظَنِّي  -َصلَّى َّللاَّ

ُجَل يَْضِرُب فِ  ، فَأَنَا َرأَْيُت الرَّ  ي أُُصوِل النَّْخِل.)صحيح(أَنَّهُ أَبُو َسِعيٍد اْلُخْدِريُّ

ِ ْبِن ُعَمَر قَاَل: َكاَن ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب يَْخطُُب َعلَى هََذا اْلِمْنبَِر يَقُوُل: يَا  - عن َعْبِد َّللاَّ

فَهََذا بَِحْضَرِة  -أَيُّهَا النَّاُس َمْن أَْحيَا أَْرًضا َميِّتَةً فَِهَي لَهُ، َوَجاَء أَْيًضا َعْن َعلِيٍّ 

َحابَِة َعًَلنِيَةً َّل يُْنِكُرهُ أََحٌد ِمْنهُْم.)صحيح(ا  لصَّ

ِ »قَاَل  -هَُو اْلَماِزنِيُّ  -َعْن أَْبيََض ْبِن َحَماٍل  - ُ َعلَْيِه  -اْستَْقطَْعُت َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

: إنَّهُ بَِمْنِزلَِة اْلَماِء اْلِعدِّ قَاَل: فًََل َمْعِدَن اْلِمْلِح الَِّذي بَِمأِْرَب؟ فَأَْقطََعنِيِه، فَقِيَل لَهُ  -َوَسلََّم 

 .)صحيح(« إًذا

اِح فَقَتََل َحبِيُب بْ  - ُن َعْن ُجنَاَدةَ ْبِن أَبِي أَُميَّةَ قَاَل: نََزْلنَا َدابَِق َوَعلَْينَا أَبُو ُعبَْيَدةَ ْبُن اْلَجرَّ

وِم فَأََراَد أَبُو ُعبَْيدَ  ِ َمْسلََمةَ قَتِيًًل ِمْن الرُّ َس َسلَبَهُ فَقَاَل لَهُ َحبِيٌب: إنَّ َرُسوَل َّللاَّ  -ةَ أَْن يَُخمِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َجَعَل السَّْلَب لِْلقَاتِِل؟ فَقَاَل لَهُ ُمَعاُذ ْبُن َجبٍَل: َمْه يَا َحبِيُب إنِّي  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َسِمْعت َرُسوَل َّللاَّ إنََّما لِْلَمْرِء َما طَابَْت بِِه نَْفُس »يَقُوُل:  -َصلَّى َّللاَّ

 َوهَُو َمْتُروٌك بِاتِّفَاٍق ( )موضوع() ِمْن طَِريِق َعْمِرو ْبِن َواقِدٍ « إَماِمهِ 

ْحيَاُء[م  1111]َمْسأَلَةٌ تَْعِريف اإْلِ

ْحيَاُء هَُو قَْلُع َما فِيهَا ِمْن ُعْشٍب، أَْو َشَجٍر،  ْحيَاِء، َّل قال ابن حزم: َواْْلِ أَْو نَبَاٍت، بِنِيَِّة اْْلِ

بِنِيَِّة أَْخِذ اْلُعْشِب َواِّلْحتِطَاِب فَقَْط، أَْو َجْلِب َماٍء إلَْيهَا ِمْن نَْهٍر، أَْو ِمْن َعْيٍن، أَْو َحْفِر 

يَقُوُم َمقَاَم التَّْزبِيِل ِمْن  بِْئٍر فِيهَا لَِسْقيِهَا ِمْنهُ، أَْو َحْرثِهَا، أَْو َغْرِسهَا، أَْو تَْزبِيلِهَا، أَْو َما

نَْقِل تَُراٍب إلَْيهَا، أَْو َرَماٍد، أَْو قَْلِع ِحَجاَرٍة، أَْو َجْرِد تَُراِب ِمْلٍح َعْن َوْجِههَا َحتَّى يُْمِكَن 

هُ إْحيَاٌء فِي لَُغِة فَهََذا ُكلُّ  -بَِذلَِك َحْرثُهَا، أَْو َغْرُسهَا، أَْو أَْن يُْختَطَّ َعلَْيهَا بَِحِظيٍر لِْلبِنَاِء 

ُ تََعالَى َعلَى لَِساِن نَبِيِِّه  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْلَعَرِب الَّتِي بِهَا َخاطَبَنَا َّللاَّ فَيَُكوُن لَهُ  -َصلَّى َّللاَّ

، أَْو النَّْهِر، أَْو بَِذلَِك َما أَْدَرَك اْلَماَء فِي فَْوِرِه َوَكْثَرتِِه فِي َجِميِع ِجهَاِت اْلبِْئِر، أَْو اْلَعْينِ 

 السَّاقِيَِّة، قَْد َملََكهُ َواْستََحقَّهُ؛ ِِلَنَّهُ أَْحيَاهُ.

ٍة[م  1111]َمْسأَلَةٌ َخَرَج فِي أَْرِضِه َمْعِدُن فِضَّ

ٍة، أَْو َذهٍَب، أَْو نَُحاٍس أَْو َحِديٍد، أَْو  قال ابن حزم: َوَمْن َخَرَج فِي أَْرِضِه َمْعِدُن فِضَّ

، أَْو ِزْرنِيٍخ، أَْو ُكْحٍل، أَْو يَاقُوٍت، أَْو َرَصاٍص،  أَْو قَْزِديٍر، أَْو ِزْئبٍَق، أَْو ِمْلٍح، أَْو َشبٍّ

، أَْو رهوبي، أَْو بِلَّْوٍر، أَْو َكذَّاٍن، أَْو أَيِّ َشْيٍء َكاَن فَهَُو لَهُ، َويُوَرُث  ٍد، أَْو بََجاِديٍّ ُزُمرُّ
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َماِم َمَعهُ فِيِه، َوَّل لَِغْيِرِه َعْنهُ، َولَهُ بَْيُعهُ، َوَّل حَ  ،  -قَّ لإِْلِ َوهَُو قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيِّ

 َوأَبِي ُسلَْيَماَن.

ْلطَاِن.  َوقَاَل َمالٌِك: تَِصيُر اِْلَْرُض لِلسُّ

وقال ابن حزم في رده على مالك: فَلَْيَت ِشْعِري بِأَيِّ َوْجٍه تَْخُرُج أَْرُضهُ الَّتِي َملََك 

 بِإِْرٍث، أَْو الَّتِي أَْحيَا َعْن يَِدِه ِمْن أَْجِل ُوُجوِد اْلَمْعِدِن فِيهَا؟ 

 -األحاديث واآلثار:

- ِ ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -قَْوِل َرُسوِل َّللاَّ « َمْن أَْحيَا أَْرًضا َميِّتَةً فَِهَي لَهُ َولَِعقِبِهِ : »- َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(

قَهُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة ِمْن َسْبِع » -َعلَْيِه السًََّلُم  -قَْولِِه - َمْن َغَصَب ِشْبًرا ِمْن اِْلَْرِض طَوَّ

 )صحيح(« أََرِضينَ 

 )صحيح(« ْمَوالَُكْم َعلَْيُكْم َحَراٌم.إنَّ ِدَماَءُكْم َوأَ : »-َعلَْيِه السًََّلُم  -قَْولِِه -

ا[م  1111]َمْسأَلَةٌ َساَق َساقِيَةًّ أَْو َحفََر بِْئرًّ

ْمنَا.  قال ابن حزم: َوَمْن َساَق َساقِيَةً، أَْو َحفََر بِْئًرا، أَْو َعْينًا فَلَهُ َما َسقَى َكَما قَدَّ

ِن، أَْو بِتِْلَك اْلبِْئِر، أَْو بِتِْلَك السَّاقِيَِة، أَْو َذلَِك النَّْهِر، َوَّل يَْحفُِر أََحٌد بَِحْيُث يَُضرُّ بِتِْلَك اْلَعيْ 

ا أَْو بَِحْيُث يَْجلُِب َشْيئًا ِمْن َمائِهَا َعْنهَا فَقَْط، َّل َحِريَم لَِذلَِك أَْصًًل َغْيَر َما َذَكْرنَا؛ ِِلَنَّهُ إذَ 

.َملََك تِْلَك اِْلَْرَض فَقَْد َملََك َما فِيهَا   ِمْن اْلَماِء فًََل يَُجوُز أَْخُذ َمالِِه بَِغْيِر َحقٍّ

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

َحِريُم اْلبِْئِر اْلُمْحَدثَِة َخْمٌس َوِعْشُروَن ِذَراًعا، َوَحِريُم اْلبِْئِر اْلَعاِديَِة َخْمُسوَن ِذَراعا.) -

(َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َويَْحيَى ْبِن َسِعيٍد اِْلَنْ   َصاِريِّ

ْرِع ثًََلثُِمائَِة ِذَراٍع.)سعيد بن المسيب( -  َحِريُم بِْئِر الزَّ

-  ، بِِل، َواْلَغنَِم.) َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َوالشَّْعبِيِّ َحِريُم اْلبِْئِر أَْربَُعوَن ِذَراًعا ِِلَْعطَاِن اْْلِ

 َواْلَحَسِن(

 ٍع .)عكرمة(َحِريُم َما بَْيَن اْلَعْينَْيِن ِمائَتَا ِذَرا -

َحِريُم بِْئِر اْلَعطَِن أَْربَُعوَن ِذَراًعا، َوَحِريُم بِْئِر النَّاِضِح ِستُّوَن ِذَراًعا ِمْن ُكلِّ ِجهٍَة إّلَّ  -

 أَْن يَُكوَن َحْبلُهَُما أَْطَوَل، َوَحِريُم اْلَعْيِن َخْمُسِمائَِة ِذَراٍع.)أبو حنيفة(

 -األحاديث واآلثار:
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ِ َعْن َسِعيِد  - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ْبِن اْلُمَسيِِّب أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َحِريُم اْلبِْئِر »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

.)ضعيف « اْلُمْحَدثَِة َخْمٌس َوِعْشُروَن ِذَراًعا، َوَحِريُم اْلبِْئِر اْلَعاِديَِة َخْمُسوَن ِذَراًعا

 مرسل(

ْرُب ِمْن نَْهٍر َغْيِر مُ   1111تََملٍَّك[م]َمْسأَلَةٌ الشُّ

ْقَي لِْْلَْعلَى فَاِْلَْعلَى  ْرُب ِمْن نَْهٍر َغْيِر ُمتََملٍَّك، فَاْلُحْكُم أَنَّ السَّ ا الشُّ قال ابن حزم: َوأَمَّ

َّلِحٌق لِْْلَْسفَِل َحتَّى يَْستَْوفَِي اِْلَْعلَى َحاَجتَهُ، َوَحقُّ َذلَِك أَْن يَُغطَِّي َوْجهَ اِْلَْرِض َحتَّى َّل 

يَاِج، ثُمَّ يُْطلِقُهُ َوَّل يُْمِسُكهُ أَْكثََر، َوَسَواٌء َكاَن اِْلَْعلَى تَ  ْشَربَهُ َويَْرِجُع لِْلِجَداِر أَْو السِّ

أَْحَدَث ِمْلًكا أَْو إْحيَاًء ِمْن اِْلَْسفَِل، أَْو ُمَساِويًا لَهُ، أَْو أَْقَدَم ِمْنهُ، َوَّل يُتََملَُّك ِشْرُب نَْهٍر 

َوُل َواْلقِْسَمةُ فِيهَا َغْيِر ُمتَ  إّلَّ أَْن  -َوإِْن تَقَدََّمْت  -َملٍَّك أَْصًًل، َوَّل ِشْرُب َسْيٍل، َوتَْبطُُل الدُّ

 يَُكوَن قَْوٌم َحفَُروا َساقِيَةً َوبَنَْوهَا، فَلَهُْم أَْن يَْقتَِسُموا َماَءهَا بِقَْدِر ِحَصِصِهْم فِيهَا.

 -األحاديث:

-  ِ بَْيِر قَاَل  َعْن َعْبِد َّللاَّ ِة الَّتِي يَْسقُوَن بِهَا، »ْبِن الزُّ بَْيُر َرُجًًل فِي ِشَراِج اْلَحرَّ َخاَصَم الزُّ

 ِ بَْيُر فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ؟ فَأَبَى َعلَْيِه الزُّ ْح اْلَماَء يَُمرُّ بَْيِر: َسرِّ َصلَّى  -فَقَاَل اِْلَْنَصاِريُّ لِلزُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  بَْيِر: اْسِق يَا ُزبَْيُر ثُمَّ أَْرِسْل إلَى َجاِرَك؟ فََغِضَب اِْلَْنَصاِريُّ َوقَاَل:  -َّللاَّ لِلزُّ

 ِ َن َوْجهُ َرُسوِل َّللاَّ تَِك؟ فَتَلَوَّ ِ إْن َكاَن اْبُن َعمَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -يَا َرُسوَل َّللاَّ ثُمَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)اَء َحتَّى يَْرِجَع إلَى اْلَجْدِر.قَاَل: اْسِق ثُمَّ اْحتَبِْس اْلمَ 

ا فِي أَْرض َمَوات[م  1111]َمْسأَلَةٌ َغَرَس أَْشَجارًّ

قال ابن حزم: َوَمْن َغَرَس أَْشَجاًرا فَلَهُ َما أَظَلَّْت أَْغَصانُهَا ِعْنَد تََماِمهَا، فَإِْن اْنتَثََرْت 

 َر ِمْنهَا َعلَى أَْرِض َغْيِرِه. َعلَى أَْرِض َغْيِرِه أََخَذ بِقَْطِع َما اْنتَثَ 

 -األحاديث:

ِ »َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ قَاَل:  - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْختََصَم إلَى َرُسوِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ْت فَقََضى بَِجِريَدٍة ِمْن َجِريِدهَا فَُذِرعَ  -َعلَْيِه السًََّلُم  -َرُجًَلِن فِي َحِريِم نَْخلٍَة فَأََمَر 

 )صحيح(« بَِذلِكَ 

 ١٢١٢]َمْسأَلَةٌ تََرَك َدابَّتَهُ بِفًََلٍة فَأََخَذهَا إْنَساٌن فَقَاَم َعلَْيهَا فََصلََحْت[م

قال ابن حزم: َوَمْن تََرَك َدابَّتَهُ بِفًََلٍة َضائَِعةً فَأََخَذهَا إْنَساٌن فَقَاَم َعلَْيهَا فََصلََحْت، أَْو 

أَْو نَْهٍر فََرَمى اْلبَْحُر َمتَاَعهُ فَأََخَذهُ إْنَساٌن أَْو َغاَص َعلَْيِه إْنَساٌن فَأََخَذهُ،  َعِطَب فِي بَْحرٍ 

 ِ ِل َوَّل َحقَّ فِيِه لَِمْن أََخَذ َشْيئًا ِمْنهُ، لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -فَُكلُّ لَِصاِحبِِه اِْلَوَّ َصلَّى َّللاَّ

 «َءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َعلَْيُكْم َحَرامٌ إنَّ ِدَما: »-َوَسلََّم 

  -أقوال الصحابة والفقهاء:
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 َمْن قَاَمْت َعلَْيِه َدابَّتُهُ فَتََرَكهَا فَِهَي لَِمْن أَْحيَاهَا.)الشعبي والحسن( -

، َوأَْمٍن، َوَماٍء، فََصاِحبُهَا أََحقُّ بِهَا، َوإِْن َكاَن َسيَّ  - بَهَا فِي َمَخافٍَة إْن َكاَن َسيَّبَهَا فِي َكَْلٍ

 أَْو َمفَاَزٍة فَاَلَِّذي أََخَذهَا أََحقُّ بِهَا.)الشعبي(

َما أَْلقَى اْلبَْحُر َعلَى َساِحلِِه، َوَمْن َغاَص َعلَى َشْيٍء فَاْستَْخَرَجهُ فَهَُو لَهُ.)الحسن  -

 والليث(

َي َما   1111أُْنفَِق َعلَْيِه[م]َمْسأَلَةٌ ََل يَْلَزُم َمْن َوَجَد َمتَاَعهُ أَْن يَُؤدِّ

َي إلَى الَِّذي َوَجَدهُ ِعْنَدهُ َما أَْنفََق َعلَْيِه، ِِلَنَّ  هُ لَْم َوَّل يَْلَزُم َمْن َوَجَد َمتَاَعهُ إَذا أََخَذهُ أَْن يَُؤدِّ

ٌع بَِما أَْنفََق.  يَأُْمْرهُ بَِذلَِك، فَهَُو ُمتَطَوِّ

 عمر بن عبد العزيز .بمثل قول المؤلف يقول : الشعبي وخالفهما  -

 ]اْلَمْرفُِق[

 1111]َمْسأَلَةٌ لُِكلِّ أََحٍد أَْن يَْفتََح َما َشاَء فِي َحائِِطِه[م

ٍة أَْو بَاٍب، أَْو أَْن يَْهِدَمهُ إْن َشاَء فِي َداِر  َولُِكلِّ أََحٍد أَْن يَْفتََح َما َشاَء فِي َحائِِطِه ِمْن ُكوَّ

َغْيِر نَافٍِذ أَْو نَافٍِذ، َويُقَاُل لَِجاِرِه: اْبِن فِي َحقِّك َما تَْستُُر بِِه َعلَى َجاِرِه، أَْو فِي َدْرٍب 

ةٌ، نَْفِسك إّلَّ أَنَّهُ يُْمنَُع ِمْن اِّلطًَِّلِع فَقَْط.. َولَْم يَأِْت قَطُّ قُْرآٌن، َوَّل ُسنَّةٌ، َوَّل ِرَوايَةٌ َسقِيمَ 

وا َوَّل قَْوُل َصاِحٍب يَْمنَُع اْلَمرْ  َء ِمْن أَْن يَْفتََح فِي َحقِِّه َوفِي َحائِِطِه َما َشاَء. فَإِْن اْحتَجُّ

؛ ِِلَنَّهُ إنََّما َجاَء ُمْرَسًًل، أَْو ِمْن « َّل َضَرَر َوَّل ِضَرارَ »بِاْلَخبَِر  هََذا َخبٌَر َّل يَِصحُّ

َمْعنَاهُ َصِحيٌح. َوَّل َضَرَر أَْعظََم  إّلَّ أَنَّ  -َوهَُو َضِعيٌف  -طَِريٍق فِيهَا ُزهَْيُر ْبُن ثَابٍِت 

َرُر  ِف فِي َماِل نَْفِسِه ُمَراَعاةً لِنَْفِع َغْيِرِه فَهََذا هَُو الضَّ ِمْن أَْن يُْمنََع اْلَمْرُء ِمْن التََّصرُّ

ا اِّلطًَِّلُع فََمْنُعهُ َواِجٌب..  َحقًًا. َوأَمَّ

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن.قول المؤلف هو قول: أَبِي حَ ■   نِيفَةَ، َوالشَّافِِعيِّ

 يُْمنَُع ِمْن ُكلِّ َذلَِك.)مالك(■ 

 -األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل أَبُو اْلقَاِسِم ■  لَْو أَنَّ اْمَرأً اطَّلََع : »-َصلَّى َّللاَّ

صحيح وفي رواية «)تَهُ بَِعًصا فَفَقَأَْت َعْينَهُ لَْم يَُكْن َعلَْيَك ُجنَاحٌ َعلَْيَك بَِغْيِر إْذٍن فََحَذفْ 

 فحذفته بحصاة وهو أصح(

 1111]َمْسأَلَةٌ لَْيَس أِلََحٍد أَْن يُْرِسَل َماَء َسْقفِِه أَْو َداِرِه َعلَى أَْرِض َجاِرِه[م

َعلَى أَْرِض َجاِرِه أَْصًًل، فَإِْن أَِذَن لَهُ َكاَن لَهُ  َولَْيَس ِِلََحٍد أَْن يُْرِسَل َماَء َسْقفِِه أَْو َداِرهِ 

 ِ ُجوُع َمتَى َشاَء لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -الرُّ إنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم : »-َصلَّى َّللاَّ

ٌف ِمْنهُ فِي َماِل َغْيِرِه فَإِْطًَلقُهُ َماَء َداِرِه َعلَى أَْرِض َجاِرِه تَصَ « َعلَْيُكْم َحَرامٌ  َوهَُو  -رُّ

ْذُن فِي  -َعلَْيِه َحَراٌم  قَبَةَ، َواْْلِ ْذُن فِي َذلَِك إنََّما هَُو َما َداَم إْذنًا؛ ِِلَنَّهُ لَْم يَُملِّْكهُ الرَّ َواْْلِ
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.  َشْيٍء َما اْليَْوَم َغْيُر َما لَْم يُْؤَذْن لَهُ فِيِه َغًدا بًَِل َشكٍّ

َن َعلَى َجاِرِه[م ]َمْسأَلَةٌ   1111ََل يَُجوُز أِلََحٍد أَْن يَُدخِّ

ُ تََعالَى أََذى اْلُمْسلِِم. َولِ  َم َّللاَّ َن َعلَى َجاِرِه؛ ِِلَنَّهُ أًَذى، َوقَْد َحرَّ ُكلِّ َوَّل يَُجوُز ِِلََحٍد أَْن يَُدخِّ

يَح َوالشَّْمَس  َوإِْن َمنََع َجاَرهُ  -أََحٍد أَْن يَُعلَِّي بُْنيَانَهُ َما َشاَء  ِِلَنَّهُ لَْم يُبَاِشْر َمْنَعهُ بَِغْيِر  -الرِّ

اٍم، أَْو فُْرٍن، أَْو َرًحى، أَْو َكَمٍر  َما أُبِيَح لَهُ. َولُِكلِّ أََحٍد أَْن يَْبنَِي فِي َحقِِّه َما َشاَء ِمْن َحمَّ

 ِمْن َذلَِك.أَْو َغْيِر َذلَِك، إْذ لَْم يَأِْت نَصٌّ بِاْلَمْنِع ِمْن َشْيٍء 

 1111]َمْسأَلَةٌ ََل يَْمنَُع َجاَرهُ ِمْن أَْن يُْدِخَل َخَشبًّا فِي ِجَداِرِه[م

أََحبَّ أَْم  -َوَّل يَِحلُّ ِِلََحٍد أَْن يَْمنََع َجاَرهُ ِمْن أَْن يُْدِخَل َخَشبًا فِي ِجَداِرِه َويُْجبََر َعلَى َذلَِك 

أََراَد َصاِحُب اْلَحائِِط هَْدَم َحائِِطِه َكاَن لَهُ َذلَِك، َوَعلَْيِه أَْن  إْن لَْم يَأَْذْن لَهُ، فَإِنْ  -َكِرهَ 

ْم َخَشبَك أَْو اْنَزْعهُ فَإِنِّي أَْهِدُم َحائِِطي، َويُْجبَُر َصاِحُب اْلَخَشِب َعلَى  يَقُوَل لَِجاِرِه: َدعِّ

 َذلَِك.

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول:أهل الظاهر.■

 َس لَهُ أَْن يََضَع َخَشبَهُ فِي ِجَداِر َجاِرِه.)أبو حنيفة ومالك(لَيْ ■ : 

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َّل يَْمنَُع أََحُدُكْم َجاَرهُ »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ِ ثُمَّ « أَْن يَْغِرَز َخَشبَةً فِي ِجَداِرهِ  يَقُوُل أَبُو هَُرْيَرةَ: َمالِي أََراُكْم َعْنهَا ُمْعِرِضيَن َوَّللَاَّ

 َِلَْرِميَنَّ بِهَا بَْيَن أَْكتَافُِكْم.)صحيح(

 1111]َمْسأَلَةٌ َملََك َماءًّ فِي نَْهٍر َحفََرهُ أَْو َساقِيٍَة َحفََرَها[م

ٍة َحفََرهَا، أَْو َعْيٍن اْستَْخَرَجهَا، أَْو بِْئٍر َوُكلُّ َمْن َملََك َماًء فِي نَْهٍر َحفََرهُ، أَْو َساقِيَ 

فَهَُو أََحقُّ بَِماِء ُكلِّ َذلَِك َما َداَم ُمْحتَاًجا إلَْيِه، َوَّل يَِحلُّ لَهُ َمْنُع اْلفَْضِل، بَْل  -اْستَْنبَطَهَا 

 ِعَوٍض َعْنهُ، َّل بِبَْيٍع َوَّل َغْيِره.يُْجبَُر َعلَى بَْذلِِه لَِمْن يَْحتَاُج إلَْيِه، َوَّل يَِحلُّ لَهُ أَْخُذ 

 -األحاديث:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َّل يُْمنَُع فَْضُل اْلَماِء : »-َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)لِيُْمنََع بِِه اْلَكَْلُ 

ِ نَهَى َرُسوُل »َعْن إيَاِس ْبِن َعْبٍد قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ َعْن بَْيِع فَْضِل  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)اْلَماءِ 

 1111]َمْسأَلَةٌ َما َغلََب َعلَْيِه اْلَماُء ِمْن نَْهٍر، أَْو نَْشٍع أَْو َسْيٍل فَاْستََغاَر[م

اَر فَهَُو لَِصاِحبِِه َكَما َكاَن، فَإِْن َوَما َغلََب َعلَْيِه اْلَماُء ِمْن نَْهٍر، أَْو نَْشٍع، أَْو َسْيٍل، فَاْستَغَ 

فَهَُو لَهُ َولَِوَرثَتِِه، َوَما َرَمى النَّْهُر ِمْن أََحِد  -َولَْو بَْعَد أَْلِف َعاٍم  -اْنتَقََل َعْنهُ يَْوًما َما 

 َعْدَوتَْيِه إلَى أُْخَرى فَهَُو بَاٍق بَِحْسبِِه َكَما َكاَن لَِمْن َكاَن لَهُ.

َل َمْجَرى اْلَماِء َّل يُْسقِطُ ِمْلًكا َعْن  -ْلَمالِِكيُّوَن: بِِخًَلِف َذلَِك َوقَاَل ا َوهََذا بَاِطٌل ِِلَنَّ تَبَدُّ

 َمالِِكِه..

ْحيَاِء إَلَّ لُِمْسلٍِم[م  1111]َمْسأَلَةٌ ََل تَُكوُن اأْلَْرُض بِاإْلِ
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ْحيَاِء إّلَّ لُِمْسلٍِم، وَ  ِ تََعالَى: }إِنَّ اِلَْرَض َوَّل تَُكوُن اِْلَْرُض بِاْْلِ يُّ فًََل، لِقَْوِل َّللاَّ مِّ ا الذِّ أَمَّ

ِ يُوِرثُهَا َمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه{ ]اِلعراف:   [١٢٨ّلِِلَّ

الُِحوَن{ ]اِلنبياء:  [ َونَْحُن أُولَئَِك َّل ١٢١وقَْوله تََعالَى: }أَنَّ اِلَْرَض يَِرثُهَا ِعبَاِدَي الصَّ

ُ تََعالَى اِْلَْرَض اْلُكفَّاُر، فَنَ   فَلَهُ اْلَحْمُد َكثِيًرا. -ْحُن الَِّذيَن أَْوَرثَنَا َّللاَّ

 ]ِكتَاُب اْلَوَكالَِة[
 1111]َمْسأَلَةٌ اْلَوَكالَةُ َجائَِزةٌ[م 

ا، َوأَْخِذ اْلَوَكالَةُ َجائَِزةٌ فِي اْلقِيَاِم َعلَى اِْلَْمَواِل، َوالتَّْذِكيَِة، َوَطلَِب اْلُحقُوِق َوإِْعطَائِهَ 

َجاَرِة،  َراِء، َواْْلِ ْنَكاِح، َواْلبَْيِع، َوالشِّ اْلقَِصاِص فِي النَّْفِس فََما ُدونِهَا، َوتَْبلِيِغ اْْلِ

ِحيِح -َواِّلْستِْئَجاِر  : ُكلُّ َذلَِك ِمْن اْلَحاِضِر، َواْلَغائِِب َسَواٌء، َوِمْن اْلَمِريِض َوالصَّ

 ، إّلَّ أَْن يُْبِرَئ َصاِحَب اْلَحقِّ ِمْن َحقِِّه.لُّهُ َواِجٌب بَِغْيِر تَْوِكيلٍ َوطَلَُب اْلَحقِّ كُ  َسَواٌء،

ِ : »-بُْرهَاُن َذلَِك  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بِْعثَةُ َرُسوِل َّللاَّ قَاَمِة اْلُحُدوِد،  -َصلَّى َّللاَّ اْلُوَّلةَ ِْلِ

َدقَاتِ  َوقَْد َكاَن بًَِلٌل َعلَى نَفَقَاِت َرُسوِل « . َوتَْفِريقِهَا َواْلُحقُوِق َعلَى النَّاِس، َوِِلَْخِذ الصَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ  َوقَْد َكاَن لَهُ نُظَّاٌر َعلَى أَْرِضِه بَِخْيبََر، َوفََدَك.. -َصلَّى َّللاَّ

 -أقوال الفقهاء:

أَقَلَّ ِمْن َمِسيَرِة ثًََلٍث، إّلَّ أَْن يَُكوَن  َّل أَْقبَُل تَْوِكيَل َحاِضٍر، َوَّل َمْن َكاَن َغائِبًا َعلَى■ 

 اْلَحاِضُر، أَْو َمْن َذَكْرنَا َمِريًضا، إّلَّ بِِرَضى اْلَخْصِم.)أبو حنيفة(

 َّل نَتََكلَُّم فِي اْلُحقُوِق إّلَّ بِتَْوِكيِل َصاِحبِهَا.)المالكية(■ 

 -األحاديث واآلثار:

ِ »اْلُجهَنِيِّ َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمٍر ■ِ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َرُسوِل َّللاَّ أَنَّهُ أَْعطَاهُ  -َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(« . َغنًَما يَْقِسُمهَا بَْيَن أَْصَحابِهِ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعلِيٍّ قَاَل: أََمَرنِي َرُسوُل َّللاَّ أَْن أَْن أَقُوَم َعلَى بُْدنِِه وَ  -َصلَّى َّللاَّ

َم ُجلُوَدهَا َوِجًَللَهَا . )صحيح(  أُقَسِّ

 ■ ِ ِ يَقُوُل: أََرْدت اْلُخُروَج إلَى َخْيبَُر فَقَاَل لِي َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى  -عن جابَر ْبَن َعْبِد َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  قًا فَإِْن اْبتََغى ِمْنَك إَذا أَتَْيَت َوِكيلِي بَِخْيبََر فَُخْذ ِمْنهُ َخْمَسةَ َعَشَر َوسْ : »-َّللاَّ

 )صحيح(« آيَةً فََضْع يََدَك َعلَى تَْرقَُوتِهِ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ فََذَكَر َحِديَث التَّْمِر، َوأَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح( « .بِيُعوا تَْمَرهَا َواْشتَُروا لَنَا ِمْن هََذا»قَاَل: 

ِ ْبِن َجْحٍش فََماَت بِأَْرِض اْلَحبََشِة ■  َعْن أُمِّ َحبِيبَةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن أَنَّهَا َكانَْت تَْحَت ُعبَْيِد َّللاَّ

َجهَا النََّجاِشيُّ النَّبِيَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فََزوَّ بِهَا  َوأَْمهََرهَا َعْنهُ أَْربََعةَ آَّلٍف َوبََعثَ  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -إلَى َرُسوِل َّللاَّ  َمَع ُشَرْحبِيَل ْبِن َحَسنَةَ. )صحيح( -َصلَّى َّللاَّ

ِ ْبَن »َعْن َسْهِل ْبِن أَبِي َحْثَمةَ، َوَرافِِع ْبِن َخِديٍج ■  أَنَّ ُمَحيَِّصةَ ْبَن َمْسُعوٍد، َوَعْبَد َّللاَّ

ِ ْبُن َسْهٍل فَاتَّهَُموا اْليَهُوَد فََجاَء َسْهٍل اْنطَلَقَا إلَى َخْيبََر فَتَ  قَا فِي النَّْخِل فَقُتَِل َعْبُد َّللاَّ فَرَّ
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 ِ ِه ُحَويَِّصةُ َوُمَحيَِّصةُ إلَى َرُسوِل َّللاَّ ْحَمِن ْبُن َسْهٍل َواْبنَا َعمِّ ُ  -أَُخوهُ َعْبُد الرَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ فَتََكلََّم َعْبُد الرَّ  -َعلَْيِه َوَسلََّم  َصلَّى  -ْحَمِن فِي أَْمِر أَِخيِه َوهَُو أَْصَغُرهُْم فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  : اْلُكْبَر اْلُكْبَر أَْو قَاَل: لِيَْبَدْأ اِْلَْكبَُر؟ فَتََكلََّما فِي أَْمِر -َّللاَّ

 صحيح(«)َصاِحبِِهَما

 1111]َمْسأَلَةٌ اْلَوَكالَة َعلَى طَََلٍق[م

َّل تَُجوُز َوَكالَةٌ َعلَى طًََلٍق، َوَّل َعلَى ِعْتٍق، َوَّل َعلَى تَْدبِيٍر، َوَّل َعلَى َرْجَعٍة، َوَّل وَ 

َعلَى إْسًَلٍم، َوَّل َعلَى تَْوبٍَة، َوَّل َعلَى إْقَراٍر، َوَّل َعلَى إْنَكاٍر، َوَّل َعلَى َعْقِد اْلِهبَِة، َوَّل 

ٍة، َوَّل َعلَى قَْذٍف، َعلَى اْلَعْفِو، َوَّل َعلَى ا ْبَراِء، َوَّل َعلَى َعْقِد َضَماٍن، َوَّل َعلَى ِردَّ ْْلِ

َوَّل َعلَى ُصْلٍح، َوَّل َعلَى إْنَكاٍح ُمطَاٍق بَِغْيِر تَْسِميَِة اْلُمْنَكَحِة َوالنَّاِكِح؛ ِِلَنَّ ُكلَّ َذلَِك 

 ٍت، َونَْقُل ِمْلٍك بِلَْفٍظ.إْلَزاُم ُحْكٍم لَْم يَْلَزْم قَطُّ، َوَحلُّ َعْقٍد ثَابِ 

، َوَّل نَصَّ َعلَى َجَواِز  فًََل يَُجوُز أَْن يَتََكلََّم أََحٌد َعْن أََحٍد إّلَّ َحْيُث أَْوَجَب َذلَِك نَصٌّ

 اْلَوَكالَِة فِي َشْيٍء ِمْن هَِذِه اْلُوُجوِه.

ِ تََعالَى: َواِْلَْصُل أَْن َّل يَُجوَز قَْوُل أََحٍد َعلَى َغْيِرِه، َوَّل  ُحْكُمهُ َعلَى َغْيِرِه لِقَْوِل َّللاَّ

 }َوّل تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إِّل َعلَْيهَا َوّل تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى{..

لُهُ[م  1111]َمْسأَلَةٌ ََل يَِحلُّ لِْلَوِكيِل تََعدِّي َما أََمَرهُ بِِه ُمَوكِّ

ِ َوَّل يَِحلُّ لِْلَوِكيِل تََعدِّي َما أَ  لُهُ فَإِْن فََعَل لَْم يَْنفُْذ فِْعلُهُ فَإِْن فَاَت َضِمَن لِقَْوِل َّللاَّ َمَرهُ بِِه ُمَوكِّ

لُهُ  َ ّل يُِحبُّ اْلُمْعتَِديَن{ .. فََوَجَب ِمْن هََذا أَنَّ َمْن أََمَرهُ ُمَوكِّ تََعالَى: }َوّل تَْعتَُدوا إِنَّ َّللاَّ

ى، فَبَاَعهُ أَْو اْبتَاَعهُ بِأَْكثََر أَْو بِأَْن يَْبتَاَع لَهُ َشْيئًا بِثَمَ  ى، أَْو يَبِيَعهُ لَهُ بِثََمٍن ُمَسًمً ٍن ُمَسًمً

َل، َولَْم يَُكْن اْلبَْيُع لَهُ أَْصًًل، َولَْم يَْنفُْذ اْلبَْيُع؛  -َولَْو بِفَْلٍس  -بِأَقَلَّ  فََما َزاَد لَْم يَْلَزْم اْلُمَوكِّ

 َذلَِك.ِِلَنَّهُ لَْم يُْؤَمْر بِ 

، َوإِّلَّ فَلَْو َوكَّلَهُ َعلَى أَْن يَبِيَع لَهُ أَْو يَْبتَاَع لَهُ، فَإِْن اْبتَاَع لَهُ بَِما يَُساِوي، أَْو بَاَع بَِذلَِك لَِزمَ 

اْلبَْيِع َوَكَذلَِك َمْن اْبتَاَع ِْلَخَر، أَْو بَاَع لَهُ بَِغْيِر أَْن يَأُْمَرهُ لَْم يَْلَزْم فِي  -فَهَُو َمْرُدوٌد 

َراُء َّلِزًما  أَْصًًل، َوَّل َجاَز لِْْلَخِر إْمَضاُؤهُ؛ ِِلَنَّهُ إْمَضاٌء بَاِطٌل َّل يَُجوُز، َوَكاَن الشِّ

 َوَما َعَدا هََذا فَقَْوٌل بًَِل بُْرهَاٍن، َوُحْكٌم بِاْلبَاِطِل. -لِْلَوِكيِل 

، َوَحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم َواْحتَجَّ قَْوٌم فِي إَجاَزِة َذلَِك بَِحِديِث ُعْروَ  ِ »ةَ اْلبَاِرقِيِّ  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  أََمَر ُكلَّ َواِحٍد ِمْنهَُما بِأَْن يَْبتَاَع لَهُ َشاةً بِِدينَاٍر فَاْبتَاَع َشاتَْيِن فَبَاَع  -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم صَ  -أََحَدهَُما بِِدينَاٍر َوأَتَى بِِه إلَى النَّبِيِّ  َوهَُما َخبََراِن « َوبِالشَّاةِ  -لَّى َّللاَّ

اِن.  ُمْنقَِطَعاِن َّل يَِصحَّ

 1111]َمْسأَلَةٌ فِْعُل اْلَوِكيِل[م

لَ  ِل َما لَْم يَِصحَّ ِعْنَدهُ أَنَّ ُمَوكِّ ُل َّلِزٌم لِْلُمَوكِّ هُ قَْد َوفِْعُل اْلَوِكيِل نَافٌِذ فِيَما أََمَر بِِه اْلُمَوكِّ

 َعَزلَهُ، فَإَِذا َصحَّ َذلَِك ِعْنَدهُ لَْم يَْنفُْذ ُحْكُمهُ ِمْن ِحينَئٍِذ َويَْفَسُخ َما فََعَل.

ُل ِمْن ِحيِن َعْزلِِه إلَى ِحيِن بُلُوِغ اْلَخبَِر إلَْيِه فَهَُو نَ  ا أََمَرهُ بِِه اْلُمَوكِّ ا ُكلُّ َما فََعَل ِممَّ افٌِذ َوأَمَّ

َماِم لِْْلَِميِر، َولِْلَوالِي، طَالَْت اْلُمدَّ  ةُ بَْيَن َذلَِك أَْو قَُصَرْت ، َوهََكَذا اْلقَْوُل فِي َعْزِل اْْلِ

ِِلَنَّهُ َعَزلَهُ بَِغْيِر أَْن  -َولِْلقَاِضي، َوفِي َعْزِل هَُؤَّلِء لَِمْن ُجِعَل إلَْيِهْم أَْن يَُولُّوهُ َوَّل فَْرَق 
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هُ َوأَْطلَقَهُ َعلَى اْلبَْيِع، َوَعلَى اِّلْبتِيَاِع، َوَعلَى التَّْذِكيَِة، َواْلقَِصاِص، يُْعلَِمهُ بَْعَد أَْن َوّلَّ 

ى  اٍة َوُمَسًمً ْنَكاِح لُِمَسمَّ َ َوالَِّذيَن -َواْْلِ ُ تََعالَى: }يَُخاِدُعوَن َّللاَّ ، قَاَل َّللاَّ : َخِديَعةٌ َوِغشٌّ

ِ آَمنُوا َوَما يَْخَدُعوَن إِّل أَْنفَُسهُمْ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -{ َوقَاَل َرُسوُل َّللاَّ نَا : »-َصلَّى َّللاَّ َمْن َغشَّ

 «..فَلَْيَس ِمنَّا

ِل[م  1111]َمْسأَلَةٌ اْلَوَكالَةُ تَْبطُُل بَِمْوِت اْلُمَوكِّ

ِل بَلََغ َذلَِك إلَى اْلَوِكيِل، أَْو لَْم يَْبلُغْ  َماِم،  َواْلَوَكالَةُ تَْبطُُل بَِمْوِت اْلُمَوكِّ بِِخًَلِف َمْوِت اْْلِ

َماُم اْلَوالِي، َوَذلَِك لِقَْولِ  ِ فَإِنَّهُ إْن َماَت فَاْلُوَّلةُ ُكلُّهُْم نَافَِذةٌ أَْحَكاُمهُْم َحتَّى يَْعِزلَهُْم اْْلِ  َّللاَّ

َل بَِمْوِت [ َواْلَماُل قَْد اْنتَقَ ١٤٦تََعالَى: }َوّل تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إِّل َعلَْيهَا{ ]اِلنعام: 

َماُم؛ ِِلَنَّ  لُوهُ، َولَْيَس َكَذلَِك اْْلِ ِل إلَى َوَرثَتِِه، فًََل يَُجوُز فِي َمالِِهْم ُحْكُم َمْن لَْم يَُوكِّ  اْلُمَوكِّ

ْن يَقُوُم بِأَْمِرِهْم،  ِ »اْلُمْسلِِميَن َّل بُدَّ لَهُْم ِممَّ ُ  -َوقَْد قُتَِل أَُمَراُء َرُسوِل َّللاَّ  َعلَْيِه َصلَّى َّللاَّ

َرهُ  -َوَسلََّم  َوَرِضَي َعْنهُْم بُِمْؤتَِة ُكلُّهُْم فَتََولَّى اِْلَْمَر َخالُِد ْبُن اْلَولِيِد ِمْن َغْيِر أَْن يَُؤمِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ َب  -َصلَّى َّللاَّ  -َعلَْيِه السًََّلُم  -َحتَّى َرَجَع بِاْلُمْسلِِميَن َوَصوَّ

َوُوَّلتُهُ بِاْليََمِن، َوَمكَّةَ، َواْلبَْحَرْيِن، َوَغْيِرهَا، فَنَفََذْت  -َعلَْيِه السًََّلُم  -َوقَْد َماَت « َذلِكَ 

َحابَِة  -َعلَْيِه السًََّلُم  -أَْحَكاُمهُْم قَْبَل أَْن يَْبلَُغهُْم َمْوتُهُ   -َولَْم يَْختَلِْف فِي َذلَِك أََحٌد ِمْن الصَّ

ُ َعْنهُْم  َرِضيَ  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -َّللاَّ  َوبِاّلَِلَّ

 كتاب القراض.
 1111ماْلَجاِهلِيَِّة[ ]َمْسأَلَةٌ اْلقَِراُض َكاَن فِي 

اْلقَِراُض َكاَن فِي اْلَجاِهلِيَِّة، َوَكانَْت قَُرْيٌش أَْهَل تَِجاَرٍة َّل َمَعاَش لَهُْم ِمْن َغْيِرهَا َوفِيِهْم 

ْيُخ  ْغِل الشَّ ِغيُر، َواْليَتِيُم، فََكانُوا َوَذُوو الشُّ اْلَكبِيُر الَِّذي َّل يُِطيُق السَّفََر، َواْلَمْرأَةُ َوالصَّ

 ِ ْبِح فَأَقَرَّ َرُسوُل َّللاَّ ى ِمْن الرِّ َواْلَمَرِض يُْعطُوَن اْلَماَل ُمَضاَربَةً لَِمْن يَتَِّجُر بِِه بُِجْزٍء ُمَسًمً

ُ َعلَ  - ْسًَلِم َوَعِمَل بِِه اْلُمْسلُِموَن َعَمًًل ُمتَيَقَّنًا َّل ِخًَلَف  -ْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ َذلَِك فِي اْْلِ

 ِ  - فِيِه، َولَْو ُوِجَد فِيِه ِخًَلٌف َما اْلتَفََت إلَْيِه؛ ِِلَنَّهُ نَْقُل َكافٍَّة بَْعَد َكافٍَّة إلَى َزَمِن َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيهِ   َوِعْلِمِه بَِذلَِك. -َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوقَْد َخَرَج » ُ َعْنهَا  -فِي قَِراٍض بَِماِل َخِديَجةَ  -َصلَّى َّللاَّ  « .-َرِضَي َّللاَّ

َراِهِم[ َمْسأَلَةٌ اْلقَِراُض بِالدَّنَانِيِر   1111مَوالدَّ

َراِهِم َواْلقَِراُض إنََّما هَُو بِالدَّنَ   قال ابن حزم: َوَّل يَُجوُز بَِغْيِر َذلَِك، إّلَّ بِأَْن  -انِيِر َوالدَّ

 يُْعِطيَهُ اْلَعَرَض فَيَأُْمُرهُ بِبَْيِعِه بِثََمٍن َمْحُدوٍد، َوبِأَْن يَأُْخَذ الثََّمَن فَيَْعَمُل بِِه قَِراًضا، ِِلَنَّ 

 نَصَّ بِإِيَجابِِه، َوَّل ُحْكَم ِِلََحٍد فِي َمالِِه إّلَّ هََذا ُمْجَمٌع َعلَْيِه، َوَما َعَداهُ ُمْختَلٌَف فِيِه َوَّل 

.  بَِما أَبَاَحهُ لَهُ النَّصُّ
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، َوَمالٌِك، َوأَبُو َحنِيفَةَ، َوأَبُو ْن َمنََع ِمْن اْلقَِراِض بَِغْيِر الدَّنَانِيِر، َوالدََّراِهِم: الشَّافِِعيُّ  َوِممَّ

 ُسلَْيَماَن، َوَغْيُرهُْم.

ى[ اْلقَِراُض إلَى أََجٍل  ]َمْسأَلَةٌ   1111مُمَسم ًّ

، أَْو  حزم: َوَّل قال ابن  ى أَْصًًل إّلَّ َما َجاَء بِِه نَصٌّ يَُجوُز اْلقَِراُض إلَى أََجٍل ُمَسًمً

 إْجَماٌع.

ْبِح لِفًَُلٍن؛ َوَّل يَُجوُز أَْن يَْشتَِرطَ َعْبًدا يَْعَمُل َمَعهُ، أَْو أَِجيًرا يَْعَمُل َمَعهُ، أَْو ُجْزًءا ِمْن ا لرِّ

ِ َعزَّ َوَجلَّ فَهَُو بَاِطٌل.  ِِلَنَّهُ َشْرطٌ لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ

ْبِح[م  1111]َمْسأَلَةٌ تَْسِميَة السَّْهَم الَِّذي يَتَقَاَرَضاِن َعلَْيِه ِمْن الرِّ

ْهَم الَِّذي يَتَقَارَ   يَا السَّ ْبِح، َكُسُدٍس، أَْو َوَّل يَُجوُز اْلقَِراُض إّلَّ بِأَْن يَُسمِّ َضاِن َعلَْيِه ِمْن الرِّ

ْبِح؛ ِِلَنَّهُ إنْ   ُرْبٍع، أَْو ثُلٍُث، أَْو نِْصٍف، أَْو نَْحِو َذلَِك، َويُبَيِّنَا َما لُِكلِّ َواِحٍد ِمْنهَُما ِمْن الرِّ

 لَْم يَُكْن هََكَذا لَْم يَُكْن قَِراًضا.

 1111ماض أَْن يَأُْكَل ِمْن اْلَماِل َشْيئًّا[]َمْسأَلَةٌ ََل يَِحلُّ لَِعاِمِل اْلقِرَ 

َمْسأَلَةٌ: َوَّل يَِحلُّ لِْلَعاِمِل أَْن يَأُْكَل ِمْن اْلَماِل َشْيئًا َوَّل أَْن يَْلبََس ِمْنهُ َشْيئًا، َّل  - ١٢٧١

 فِي َسفٍَر َوَّل فِي َحَضٍر.

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَْحَمَد، َوأَبِو ُسلَْيَماَن(بمثل قول المؤلف يقول )ابن سيرين ،و  -  الشَّافِِعيِّ

 نفقة العامل وكسوته من جميع المال . ) ابراهيم النخعي والحسن ( -

ا فِي السَّفَِر فَيَأُْكُل ِمْنهُ َويَْكتَِسي ِمْنهُ َويَْرَكُب ِمْنهُ  - إن كان في الحضر فًل يأكل منه َوأَمَّ

 َوإِّلَّ فًََل. )مالك وأبو حنيفة( -َكثِيًرا  إَذا َكاَن اْلَمالُ  -بِاْلَمْعُروِف 

ْبَح[ م  1111]َمْسأَلَةٌ َصاِحب اْلَمال َواْلَعاِمل اْقتََسَما الرِّ

َوُكلُّ ِرْبٍح َربَِحاهُ فَلَهَُما أَْن يَتَقَاَسَماهُ، فَإِْن لَْم يَْفَعًَل َوتََرَكا اِْلَْمَر بَِحَسبِِه   قال ابن حزم:

ْبَح فَقَْد َملََك ُكلُّ َواِحٍد ِمْنهَُما َما ثُمَّ َخِسَر فِي الْ  ا إَذا اْقتََسَما الرِّ َماِل فًََل ِرْبَح لِْلَعاِمِل، َوأَمَّ

َصاَر لَهُ، فًََل يَْسقُطُ ِمْلُكهُ َعْنهُ؛ ِِلَنَّهَُما َعلَى هََذا تََعاَمًَل، َوَعلَى أَْن يَُكوَن لُِكلِّ َواِحٍد 

ْبحِ  ، فَإَِذا اْقتََسَماهُ فَهَُو َعْقُدهَُما اْلُمتَّفَُق َعلَى َجَواِزِه، فَإِْن لَْم يَْقتَِسَماهُ فَقَْد ِمْنهَُما َحظٌّ ِمْن الرِّ

َعا بِتَْرِك َحقِِّهَما َوَذلَِك ُمبَاٌح.  تَطَوَّ

 1111]َمْسأَلَةٌ ََل َضَماَن َعلَى اْلَعاِمِل فِيَما تَلَِف ِمْن اْلَماِل[م
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َوَّل فِيَما َخِسَر فِيِه، َوَّل  -َولَْو تَلَِف ُكلُّهُ  -اِمِل فِيَما تَلَِف ِمْن اْلَماِل َوَّل َضَماَن َعلَى اْلعَ  

 ِ ُ  -َشْيَء لَهُ َعلَى َربِّ اْلَماِل، إّلَّ أَْن يَتََعدَّى أَْو يَُضيَِّع فَيَْضَمُن، لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 « .َوأَْمَوالَُكْم َعلَْيُكْم َحَرامٌ  إنَّ ِدَماَءُكمْ » -َعلَْيِه َوَسلََّم 

 1111مَذلَِك[ ]َمْسأَلَةٌ َرب  اْلَمال َوَعاِمل اْلقَِراض أَيُُّهَما أََراَد تَْرَك اْلَعَمِل فَلَهُ 

لَِع ُمَعجِّ  حزم: َوأَيُّهَُماقال ابن   -ًًل أََراَد تَْرَك اْلَعَمِل فَلَهُ َذلَِك َويُْجبَُر اْلَعاِمُل َعلَى بَْيِع السِّ

ِِلَنَّهُ َّل ُمدَّةَ فِي اْلقَِراِض، فَإِْذ لَْيَس فِيِه ُمدَّةٌ فًََل يَُجوُز أَْن يُْجبََر اْْلبِي  -َخِسَر أَْو َربَِح 

ِمْنهَُما َعلَى التََّماِدي فِي َعَمٍل َّل يُِريُدهُ أََحُدهَُما فِي َمالِِه، َوَّل يُِريُدهُ اْْلَخُر فِي َعَملِِه، 

لَِع، َوَّل يَجُ  وُز التَّأِْخيُر فِي َذلَِك؛ ِِلَنَّهُ َّل يَْدِري َكْم يَُكوُن التَّأِْخيُر؟ َوقَْد تَْسُمو قِيَمةُ السِّ

 َوقَْد تَْنَحطُّ، فَإِيَجاُب التَّأِْخيِر فِي َذلَِك َخطَأٌ.

 1111مفََربَِح[ ]َمْسأَلَةٌ تََعدَّى َعاِمُل اْلُمَضاَربَة 

تِِه َوَوَزَن ِمْن َماِل اْلقَِراِض فَُحْكُمهُ َوإِْن تََعدَّى اْلَعامِ  ُل فََربَِح، فَإِْن َكاَن اْشتََرى فِي ِذمَّ

َوقَْد َصاَر َضاِمنًا لِْلَماِل إْن تَلَِف أَْو لَِما تَلَِف ِمْنهُ بِالتََّعدِّي، َويَُكوُن  -ُحْكُم اْلَغاِصِب 

ْبُح لَهُ، ِِلَنَّ الشَِّرى لَهُ.  الرِّ

اْشتََرى بَِماِل اْلقَِراِض نَْفِسِه فَالشَِّرى فَاِسٌد َمْفُسوٌخ، فَإِْن لَْم يُوَجْد َصاِحبُهُ  َوإِْن َكانَ 

ْبُح لِْلَمَساِكيِن؛ ِِلَنَّهُ َماٌل َّل يُْعَرُف لَهُ َصاِحٌب.  اْلبَائِع ِمْنهُ فَالرِّ

اِد ْبِن أَبِي ُسلَ  ، َوَحمَّ ْعبِيِّ ، َوالشَّ  ْيَماَن، َواْبِن ُشْبُرَمةَ، َوأَبِي ُسلَْيَماَن .َوهََذا قَْوُل النََّخِعيِّ

 1111ماْلقَِراض[ ]َمْسأَلَةٌ َماَت َرب  اْلَمال َوَعاِمل 

ا فِي َمْوِت َصاِحِب اْلَماِل فَِْلَنَّ اْلَماَل قَْد -قال ابن حزم: َوأَيُّهَُما َماَت بَطََل اْلقَِراُض  : أَمَّ

ِ َصاَر لِْلَوَرثَِة، َوقَْد قَاَل رَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُسوُل َّللاَّ إنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم : »-َصلَّى َّللاَّ

 « .َعلَْيُكْم َحَرامٌ 

ِ تََعالَى: }َوّل تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إِّل َعلَْيهَا{ ]اِلنعام:  ا فِي َمْوِت اْلَعاِمِل، فَلِقَْوِل َّللاَّ أَمَّ

اْلَماُل إنََّما َكاَن َمَع اْلَميِِّت َّل َمَع َواِرثِِه، إّلَّ أَنَّ َعَمَل اْلَعاِمِل بَْعَد [ َوَعْقُد الَِّذي لَهُ ١٤٦

يًا، َوَعَمَل اْلَواِرِث بَْعَد َمْوِت اْلَعاِمِل إْصًَلٌح لِْلَماِل.  َمْوِت َصاِحِب اْلَماِل لَْيَس تََعدِّ

ُ تََعالَى: }َوتََعاَونُوا َعلَى  [ فًََل َضَماَن َعلَى ٢اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى{ ]المائدة: َوقَْد قَاَل َّللاَّ

ْبُح ُكلُّهُ لَِصاِحِب اْلَماِل، أَْو  ، َويَُكوُن الرِّ اْلَعاِمِل، َوَّل َعلَى َواِرثِِه إْن تَلَِف اْلَماُل بَِغْيِر تََعدٍّ

 َعَملِِه فَقَْط.لَِواِرثِِه، َويَُكوُن لِْلَعاِمِل هَهُنَا أَْو لَِوَرثَتِِه أَْجُر ِمْثِل 

 1111]َمْسأَلَةٌ اْشتََرى َعاِمُل اْلقَِراض ِمْن َماِل اْلقَِراِض َجاِريَةًّ فََوِطئََها[م
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قال ابن حزم: َوإِْن اْشتََرى اْلَعاِمُل ِمْن َماِل اْلقَِراِض َجاِريَةً فََوِطئَهَا فَهَُو َزاٍن َعلَْيِه َحدُّ 

نَا؛ ِِلَنَّ أَْصَل اْلِمْلِك لِغَ   ْيِرِه، َوَولَُدهُ ِمْنهَا َرقِيٌق لَِصاِحِب اْلَماِل.الزِّ

وِر؛ ِِلَنَّهُ َشْيٌء َحَدَث فِي َمالِِه، َوإِنََّما  َوَكَذلَِك َولَُد اْلَماِشيَِة، َوَمَمرُّ الشََّجِر، َوِكَرى الدُّ

ْبِح فَقَْط، َوَّل يَُسمَّى ِرْبًحا إّلَّ َما نََما  بِاْلبَْيِع فَقَْط. لِْلَعاِمِل َحظُّهُ ِمْن الرِّ

ْقَراِر[  ]ِكتَاُب اإْلِ
ِ تََعالَى بَِحق  فِي َماٍل[م   1111]َمْسأَلَةٌ أَقَرَّ آِلَخَر أَْو ّلِِلَّ

ِ تََعالَى بَِحقٍّ فِي َماٍل، أَْو َدٍم، أَْو بََشَرٍة  َوَكاَن اْلُمقِرُّ َعاقًًِل بَالًِغا  -َمْن أَقَرَّ ِْلَخَر، أَْو ّلِِلَّ

ا، َولَْم يَِصْلهُ بَِما يُْفِسُدهُ  -ُمْكَرٍه َغْيَر  : فَقَْد لَِزَمهُ، َوَّل ُرُجوَع لَهُ بَْعَد -َوأَقَرَّ إْقَراًرا تَاًمً

، أَوْ   َذلَِك، فَإِْن َرَجَع لَْم يَْنتَفِْع بُِرُجوِعِه َوقَْد لَِزَمهُ َما أَقَرَّ بِِه َعلَى نَْفِسِه ِمْن َدٍم، أَْو َحدٍّ

 َماٍل.

 ِ ْقَراُر بَِما يُْفِسُدهُ بَطََل ُكلُّهُ َولَْم يَْلَزْمهُ َشْيٌء، َّل ِمْن َماٍل، َوَّل قََوٍد، َوَّل َحدٍّ فَإ ْن َوَصَل اْْلِ

نَى، أَْو يَقُوُل َزنَْيت، - : ِمْثَل أَْن يَقُوَل: لِفًَُلٍن َعلَيَّ ِمائَةُ ِدينَاٍر، أَْو يَقُوُل: قََذْفت فًَُلنًا بِالزِّ

 : فَقَْد لَِزَمهُ، فَإِْن َرَجَع َعْن َذلَِك لَْم يَْلتَفِْت.-وُل: قَتَْلت فًَُلنًا، أَْو نَْحَو َذلَِك أَْو يَقُ 

فَإِْن قَاَل: َكاَن لِفًَُلٍن َعلَيَّ ِمائَةُ ِدينَاٍر َوقَْد قََضْيته إيَّاهَا، أَْو قَاَل: قََذْفت فًَُلنًا َوأَنَا فِي 

فًَُلنًا؛ ِِلَنَّهُ أََراَد قَْتلِي َولَْم أَْقِدْر َعلَى َدْفِعِه َعْن نَْفِسي، أَْو قَاَل:  َغْيِر َعْقلِي، أَْو قَتَْلت

 ، َزنَْيت َوأَنَا فِي َغْيِر َعْقلِي، أَْو نَْحَو هََذا، فَإِنَّ هََذا ُكلَّهُ يَْسقُطُ َوَّل يَْلَزُمهُ َشْيٌء، َواْلُحرُّ

ْوِج، َواْلبِْكُر َذاُت اِْلَِب، َواْليَتِيَمةُ فِيَما َذَكْرنَا َسَواٌء  -َواْلَعْبُد، َوالذََّكُر، َواِْلُْنثَى  َذاُت الزَّ

ْقرَ  - ْنَكاِر، َوَّل لإِْلِ ا َوإِنََّما هََذا ُكلُّهُ إَذا لَْم تَُكْن بَيِّنَةُ فَإَِذا َكانَْت اْلبَيِّنَةُ فًََل َمْعنَى لإِْلِ اِر.. َوأَمَّ

ُدهُ فَلَْم يُقِرَّ بَِشْيٍء، َوَّل يَُجوُز أَْن يُْلَزَم بَْعَض إْقَراِرِه َوَّل يلزم إَذا َوَصَل بِِه َما يُْفسِ 

 سائره..

 -أقوال الفقهاء:

قول المؤلف بعدم تجزئة اْلقرار على صاحبه وإنه إذا وصله بما يفسده بطل كله هو 

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، وَ  .قول:عبد الملك بن يعلى ، وُعْثَماَن اْلبَتِّيِّ  أََحُد قَْولَْي الشَّافِِعيِّ

ْيتهَا ُكلَّ ■  ُ َجَزاَء فًَُلٍن فَإِنَّهُ أَْسلَفَنِي ِمائَتَْي ِدينَاٍر، َوأَْمهَلَنِي َحتَّى أَدَّ هَا َمْن قَاَل: أَْحَسَن َّللاَّ

 ْقَراِر.)مالك(إلَْيِه، فَإِنَّهُ َّل يَْقِضي لَِذلَِك اْلفًَُلِن َعلَْيِه بَِشْيٍء إْن طَلَبَهُ بِهََذا اْْلِ 

 َمْن أَقَرَّ بَِشْيٍء فِي يَِدِه فَاْلقَْوُل قَْولُهُ.)طاوس وإيَاِس ْبِن ُمَعاِويَةَ(■ 

 إن رجع المقر عن إقراره لم يقبل منه رجوعه إّل في الحدود.)الحنفية والمالكية(■

وا بَِشْيئَْيِن:⊙  قال المؤلف: َواْحتَجُّ

بُهَاِت.أََحُدهَُما: َحِديُث َماِعٍز ، َوال  ثَّانِي: أَْن قَالُوا: إنَّ اْلُحُدوَد تُْدَرأُ بِالشُّ

ا َحِديُث َماِعٍز  ْقَراِر  -أَمَّ ةَ لَهُْم فِيِه أَْصًًل، ِِلَنَّهُ لَْيَس فِيِه: أَنَّ َماِعًزا َرَجَع َعْن اْْلِ فًََل ُحجَّ

، َوَّل بَِدلِيٍل  ِ َوَّل فِيِه: أَنَّ َرسُ  -أَْلبَتَّةَ، َّل بِنَصٍّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -وَل َّللاَّ قَاَل: إْن  -َصلَّى َّللاَّ

َحابَِة أَنَّهُ قَاَل:  َرَجَع َعْن إْقَراِرِه قَْبَل ُرُجوِعِه أَْيًضا أَْلبَتَّةَ.. َوإِنََّما ُرِوَي َعْن بَْعِض الصَّ
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تَِرافِِهَما، أَْو لَْم يَْرِجَعا بَْعَد اْعتَِرافِِهَما ُكنَّا نَتََحدَُّث أَنَّ َماِعًزا، َواْلَغاِمِديَّةَ لَْو َرَجَعا بَْعَد اعْ 

ينَاهُ ..ِ َعْن اْبِن بَُرْيَدةَ َعْن أَبِيِه أَنَّهُ قَاَل هََذا اْلقَْوَل -لَْم يَْطلُْبهَُما  ،  -: هََكَذا ُروِّ َوهََذا ظَنٌّ

ِ  َوالظَّنُّ َّل يَُجوُز اْلقَْطُع بِِه، َوقَْوُل اْلقَائِِل: لَْو فََعلَ  ُ  -فًَُلٌن َكَذا لَفََعَل َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

: لَْيَس بَِشْيِء، إْذ لَْم يَْفَعْل َذلَِك اْلفًَُلُن، َوَّل َغْيُرهُ َذلَِك اْلفِْعَل قَطُّ -أَْمًرا َكَذا  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

قَاَل »أَنَا أَْعلَُم النَّاِس بِأَْمِر َماِعٍز إنََّما قَطُّ، َوقَْد قَاَل َجابٌِر:  -َعلَْيِه السًََّلُم  -َوَّل فََعلَهُ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ ِ « : هًَلَّ تََرْكتُُموهُ َوِجْئتُُمونِي بِهِ -َصلَّى َّللاَّ لِيَْستَْثبَِت َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - ا لِتَْرِك َحدٍّ فَ  -َصلَّى َّللاَّ : هََذا نَصُّ َكًَلِم َجابٍِر، فَهَُو أَْعلَُم -ًَل ِمْنهُ، فَأَمَّ

 ِ ونِي إلَى َرُسوِل َّللاَّ ُ  -بَِذلَِك، َولَْم يَْرِجْع َماِعٌز قَطُّ َعْن إْقَراِرِه، َوإِنََّما قَاَل: ُردُّ َصلَّى َّللاَّ

ونِي ِمْن نَْفِسي، َوأَْخبَ  -َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ فَإِنَّ قَْوِمي قَتَلُونِي َوَغرُّ َصلَّى  -ُرونِي أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   َغْيُر قَاتِلِي.. -َّللاَّ

بُهَاِت " فََما َجاَء َعْن النَّبِيِّ  ا " اْدَرُءوا اْلُحُدوَد بِالشُّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوأَمَّ قَطُّ ِمْن  -َصلَّى َّللاَّ

أَْيًضا، َّل ُمْسنًَدا، َوَّل  -َعلَْيِه السًََّلُم  -ًضا َجاَء َعْنهُ طَِريٍق فِيهَا َخْيٌر، َوَّل نَْعلَُمهُ أَيْ 

 ُمْرَسًًل َوإِنََّما هَُو قَْوٌل ُرِوَي َعْن اْبِن َمْسُعوٍد، َوُعَمَر، فَقَْط..

 -األحاديث واآلثار:

لُوهَا َمْن َصنََع هََذا أَنَّ َجاِريَةً ُوِجَد َرْأُسهَا قَْد ُرضَّ بَْيَن َحَجَرْيِن، فََسأَ »َعْن أَنٍَس: ■ 

بِِك؟ فًَُلٌن؟ فًَُلٌن؟ َحتَّى َذَكُروا يَهُوِديًًا فَأَْوَمأَْت بَِرْأِسهَا، فَأُِخَذ اْليَهُوِديُّ فَأَقَرَّ فَأََمَر بِِه 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ  .)صحيح(« أَْن يَُرضَّ َرْأُسهُ بِاْلِحَجاَرةِ  -َصلَّى َّللاَّ

، فََذَكَر اْلَحِديَث، َوفِيِه قَْوُل اْلقَائِِل:  َعنْ ■  إنَّ اْبنِي »أَبِي هَُرْيَرةَ َوَزْيِد ْبِن َخالٍِد اْلُجهَنِيِّ

ْجَم، فَاْفتََدْيُت ِمْنهُ  َكاَن َعِسيفًا َعلَى هََذا فََزنَى بِاْمَرأَتِِه، َوإِنِّي أُْخبِْرُت أَنَّ َعلَى اْبنِي الرَّ

ِ بِِمائَِة َشاٍة َووَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لِيَدٍة فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ : َواَلَِّذي نَْفِسي بِيَِدِه َِلَْقِضيَنَّ -َصلَّى َّللاَّ

، َوَعلَى اْبنَِك َجْلُد ِمائٍَة َوتَْغِريُب َعاٍم، اُْغُد يَا أُ  ِ: اْلَولِيَدةُ َواْلَغنَُم َردٌّ نَْيُس بَْينَُكَما بِِكتَاِب َّللاَّ

ِ َعلَى اْمرَ   -أَِة هََذا، فَإِْن اْعتََرفَْت فَاْرُجْمهَا، فََغَدا َعلَْيهَا فَاْعتََرفَْت، فَأََمَر بِهَا َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   صحيح(«)فَُرِجَمتْ  -َصلَّى َّللاَّ

ْقَراِر َوُرِجَم بِِه، َوُردَّ بِِه الْ  -َعلَْيِه السًََّلُم  -قال المؤلف: فَقُتَِل  ْن َكاَن بِيَِدِه بِاْْلِ َماُل ِممَّ

 إلَى َغْيِرِه.

يِق أَنَّ َرُجًًل اْستََضاَف نَاًسا ِمْن هَُذْيٍل ■  دِّ ِد ْبِن، أَبِي بَْكٍر الصِّ َعْن اْلقَاِسِم ْبِن ُمَحمَّ

ْيَف فَتَبَِعهَا فَأََراَدهَا فَاْمتَنََعْت، فَعَ  اَرَكهَا فَاْنفَلَتَْت فَأَْرَسلُوا َجاِريَةً تَْحتَِطُب فَأَْعَجبَْت الضَّ

ْت َكبَِدهُ فََماَت، فَأَتَْت أَْهلَهَا فَأَْخبََرْتهُْم، فَأَتَْوا ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب  فََرَمْتهُ بَِحَجٍر فَفَضَّ

ِ أَبًَدا ِ َّل يُوَدى َوَّللَاَّ  فَأَْخبَُروهُ؟ فَقَاَل ُعَمُر: قَتِيُل َّللاَّ

ِ ْبِن ُعبَْيِد بْ ■  ِن ُعَمْيٍر قَاَل: َغَزا َرُجٌل فََخلََف َعلَى اْمَرأَتِِه َرُجٌل ِمْن يَهُوَد، َعْن َعْبِد َّللاَّ

ْسًَلُم ِمنِّي ...  هُ اْْلِ فََمرَّ بِِه َرُجٌل ِمْن اْلُمْسلِِميَن ِعْنَد َصًَلِة اْلفَْجِر َوهَُو يَقُوُل: َوأَْشَعَث َغرَّ

 َجلَْوت بُِعْرِسِه لَْيَل التََّمامِ 

 َرائِبِهَا َويُْمِسي ... َعلَى َجْرَداَء َّلِحقَِة اْلِحَزامِ أَبِيت َعلَى تَ 

بًََلِت ِمْنهَا ... قِيَاٌم يَْنهَُضوَن إلَى فِئَامِ   َكأَنَّ َمَجاِمَع الرَّ
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 َ ُجُل فَأ ْخبََرهُ فََدَخَل َعلَْيِه فََضَربَهُ بَِسْيفِِه َحتَّى قَتَلَهُ فََجاَءْت اْليَهُوُد يَْطلُبُوَن َدَمهُ فََجاَء الرَّ

 بِاِْلَْمِر، فَأَْبطََل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َدَمهُ.

َعْن أَبِي ُموَسى اِْلَْشَعِريِّ قَاَل أُتِيُت َوأَنَا بِاْليََمِن بِاْمَرأٍَة فََسأَْلتهَا؟ فَقَالَْت: َما تَْسأَُل َعْن ■ 

ِ َما َخالَْلت َخلِيًًل َوَّل َخاَدْنُت ِخْدنًا، ُمْذ أَْسلَْمت،  اْمَرأٍَة ُحْبلَى ثَيٍِّب ِمْن َغْيِر بَْعٍل، أََما َوَّللَاَّ

ُجُل ِحيَن َرِكبَنِي َوأَْلقَ  ِ َما أَْيقََظنِي إّلَّ الرَّ ى فِي َولَِكنِّي بَْينََما أَنَا نَائَِمةٌ بِفِنَاِء بَْيتِي، فََوَّللَاَّ

هَاِب فَقَاَل: فََكتَْبت فِيهَا إلَى ُعَمَر بْ  : أَْن َوافِنِي بِهَا بَْطنِي ِمْثَل الشِّ ِن اْلَخطَّاِب فََكتََب إلَيَّ

َوبِنَاٍس ِمْن قَْوِمهَا فََوافَْيته بِهَا فِي اْلَمْوِسِم، فََسأََل َعْنهَا قَْوَمهَا فَأَْثنَْوا َخْيًرا، َوَسأَلَهَا 

مَ  هَا فَأَْخبََرْتهُ َكَما أَْخبََرْتنِي، فَقَاَل ُعَمُر: َشابَّةٌ تِهَاِميَّةٌ تَنَوَّ ْت قَْد َكاَن َذلَِك يُْفَعُل، فََمارَّ

 ُعَمُر َوَكَساهَا، َوأَْوَصى بِهَا قَْوَمهَا َخْيًرا .)صحيح(

َعْن اْلَحَسِن: أَنَّ َرُجًًل َرأَى َمَع اْمَرأَتِِه َرُجًًل فَقَتَلَهُ، فَاْرتَفَُعوا إلَى ُعْثَماَن ْبِن َعفَاِن ■ 

 فَأَْبطََل َدَمهُ.

ِن اْلُمَسيِِّب، َوُسلَْيَماَن ْبِن يََساٍر، قَاَّل َجِميًعا: إنَّ َرُجًًل أَتَى اْمَرأَةً لَْيًًل َعْن َسِعيِد بْ ■ 

ا َرأَْت َذلَِك قَالَْت: ُرَوْيَدك َحتَّى أَْستَِعدَّ َوأَتَهَيَّأَ  ، فََجَعلَْت تَْستَْصِرُخ فَلَْم يُْصِرْخهَا أََحٌد، فَلَمَّ

اِك ْبِن فَأََخَذْت فِْهًرا فَقَاَمْت  حَّ ا َدَخَل ثَلََغْت بِِه َرْأَسهُ فَاْرتَفَُعوا إلَى الضَّ َخْلَف اْلبَاِب، فَلَمَّ

 قَْيٍس، فَأَْبطََل َدَمهُ.

 1111]َل يلزم تكرار اإلقرار[م

، أَْو قَْتٍل، أَْو َماٍل  ةً يَْلَزُم ُكلُّ َما َذَكْرنَا ِمْن َحدٍّ يُّوَن: َّل يَْلَزُم َوقَاَل اْلَحنَفِ  -َوبِإِْقَراِرِه َمرَّ

اٍت. نَى إّلَّ بِإِْقَراِر أَْربَِع َمرَّ  اْلَحدُّ فِي الزِّ

تَْيِن، َوأَقَاُموا َذلَِك َمقَاَم الشَّهَاَدِة   -َوقَاَل أَبُو يُوُسَف: َّل يَْلَزُم فِي السَِّرقَِة إّلَّ بِإِْقَراٍر َمرَّ

، َوأَبُو ُسلَْيَما ِ َوقَاَل َمالٌِك، َوالشَّافِِعيُّ َصلَّى  -َن َكقَْولِنَا َواْحتَجَّ اْلَحنَفِيُّوَن بِأَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  اتٍ » -َّللاَّ  « .َردَّ َماِعًزا أَْربََع َمرَّ

، َوُرِوَي أَْكثََر  : قَْد َصحَّ هََذا َوَجاَء أَنَّهُ َردَّهُ أَقَلَّ ِِلَنَّهُ  -ًَلُم َعلَْيِه السَّ  -إنََّما َردَّهُ  -قَاَل َعلِيٌّ

نَى؟ هََكَذا فِي نَصِّ اْلَحِديِث أَنَّهُ قَاَل: اْستَْنِكهُوهُ  اتَّهََم َعْقلَهُ، َواتَّهََمهُ أَنَّهُ َّل يَْدِري َما الزِّ

ِمِه بََعَث إلَى قَوْ  -َعلَْيِه السًََّلُم  -َوأَنَّهُ »  َعلَْيِه السًََّلمُ  -هَْل َشِرَب َخْمًرا؟ أَْو َكَما قَاَل 

نَى؟ لََعلََّك َغَمْزَت أَْو »قَاَل لَهُ:  -َعلَْيِه السًََّلُم  -َوأَنَّهُ   «يَْسأَلُهُْم َعْن َعْقلِهِ  أَتَْدِري َما الزِّ

َعلَْيِه  -فَإِْذ قَْد َصحَّ هََذا ُكلُّهُ، َولَْم يَأِْت قَطُّ فِي ِرَوايٍَة َصِحيَحٍة، َوَّل َسقِيَمٍة أَنَّهُ « قَبَّْلتَ 

ًَلُم ال اٍت، فًََل يَُجوُز أَْن يَُزاَد هََذا الشَّْرطُ فِيَما تُقَاُم بِِه  -سَّ قَاَل: َّل يَُحدُّ َحتَّى يُقِرَّ أَْربََع َمرَّ

ِ تََعالَى.. َوقَْد  ِ »ُحُدوُد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَتََل َرُسوُل َّللاَّ اْليَهُوِديَّ الَِّذي قَتََل  -َصلَّى َّللاَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.« اِريَةَ اْلجَ  ٍد، َواْلقَْتُل أَْعَظُم اْلُحُدوِد َوبِاّلَِلَّ  بِإِْقَراٍر َغْيِر ُمَردَّ

 1111]َمْسأَلَةٌ إْقَراُر اْلَمِريِض[م

 نَافِذٌ  -َوإِْقَراُر اْلَمِريِض فِي َمَرِض َمْوتِِه، َوفِي َمَرٍض أَفَاَق ِمْنهُ لَِواِرٍث َولَِغْيِر َواِرٍث 

ِحيِح َوَّل فَْرَق.  ِمْن َرْأِس اْلَماِل َكإِْقَراِر الصَّ

 -أقوال الفقهاء:

قول المؤلف هو قول:طاوس وعطاء في أحد قوليه وميمون بن مهران والشافعي ■
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 َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابِِهَما.

ْيِن.)عطاء َوهَُو قَْوُل يَاِسينَ ■  يَّاِت إّلَّ أَنَّهُ قَاَل: هَُو ِمْن  َّل يَُجوُز إْقَراُر اْلَمِريِض بِالدَّ الزَّ

 الثُّلُِث(

يجوز اْعتَِراَف اْلَمِريِض ِعْنَد َمْوتِِه بِالدَّْيِن لَِغْيِر اْلَواِرِث، َوَّل يُِجوُز لِْلَواِرِث إّلَّ ■ 

ْعبِيِّ  أَبِي  َوهَُو قَْولُ  -بِبَيِّنٍَة.)شريح والنخعي وابن أذينة وروى عن َعْن اْلَحَكِم، َوالشَّ

ٌم َعلَى َدْيِن اْلَمَرِض( -َحنِيفَةَ  ِة ِعْنَدهُ ُمقَدَّ حَّ  إّلَّ أَنَّ َدْيَن الصِّ

إْن أَقَرَّ اْلَمِريُض لَِواِرٍث فَأَفَاَق ِمْن َمَرِضِه فَهَُو َّلِزٌم لَهُ ِمْن َرْأِس َمالِِه.)أبو حنيفة ■ 

ْن َذلَِك اْلَمَرِض فَِرَوايَةُ اْبِن اْلقَاِسِم َعْنهُ: ومالك َواْختَلََف َعْن َمالٍِك فِي َذلَِك إْن َماَت مِ 

ْقَراُر  ةَ َعْن َمالٍِك: َّل يَُجوُز إّلَّ فِي الشَّْيِء اْليَِسيِر  -أَنَّهُ َّل يَُجوُز َذلَِك اْْلِ َوَرَوى أَبُو قُرَّ

 الَِّذي يََرى أَنَّهُ َّل يَُؤثَُّر بِِه لِتَفَاهَتِِه.

أَْيًضا: أَنَّهُ إْن أَقَرَّ لَِواِرٍث بِإِْربِِه لَْم يَُجْز إْقَراُرهُ لَهُ، فَإِْن أَقَرَّ لَِواِرٍث َوُرِوَي َعْن َمالٍِك 

.  َعاقٍّ َجاَز إْقَراُرهُ لَهُ َكاِْلَْجنَبِيِّ

َولَْم يُْعَرْف لَهُ َوقَاَل فِي إْقَراِرِه لَِزْوَجتِِه بَِدْيٍن أَْو َمْهٍر: فَإِنَّهُ إْن َكاَن لَهُ َولٌَد ِمْن َغْيِرهَا 

ْوَجِة، َوَّل َمْيٌل إلَْيهَا فَإِْقَراُرهُ لَهَا َجائٌِز ِمْن َرْأِس اْلَماِل، فَإِْن ُعِرَف لَهُ  اْنقِطَاٌع إلَى الزَّ

 لَْم يَُجْز إْقَراُرهُ لَهَا. -َوَكاَن بَْينَهُ َوبَْيَن َولَِدِه ِمْن َغْيِرهَا تَفَاقٌُم  -َمْيٌل إلَْيهَا 

ْوَجِة إَذا لَْم يَُكْن لَهُ إلَْيهَ قَالَ  ْوَجِة؛ ِِلَنَّهُ َّل يَتَِّهُم فِي الزَّ ا : َولَْيَس َسائُِر اْلَوَرثَِة فِي َذلَِك َكالزَّ

َمْيٌل أَْن يَْصِرَف َمالَهُ َعْن َولَِدِه إلَْيهَا، قَاَل: فَإِْن َوِرثَهُ بَنُوَن أَْو إْخَوةٌ لَْم يَُجْز إْقَراُرهُ 

ِهْم ُدوَن بَْعٍض فِي َمَرِضِه، فَإِْن لَْم يَْتُرْك إّلَّ اْبنَةً، َوَعَصبَةً، فَأَقَرَّ لِبَْعِض اْلَعَصبَِة لِبَْعضِ 

 َجاَز َذلَِك.

َوقَاَل: َوَّل يَُجوُز إْقَراُرهُ لَِصِديقِِه اْلُمًَلِطِف إَذا َوِرثَهُ أَبََواهُ أَْو َعَصبَتُهُ، فَإِْن َوِرثَهُ َولٌَد 

 ُد َولٍَد: َجاَز إْقَراُرهُ لَهُ(أَْو َولَ 

 -اآلثار:

َعْن نَافٍِع َمْولَى اْبِن ُعَمَر َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: إَذا أَقَرَّ اْلَمِريُض فِي َمَرِضِه بَِدْيٍن لَِرُجٍل ■

. -فَإِنَّهُ َجائٌِز   قال المؤلف: فََعمَّ اْبُن ُعَمَر َولَْم يَُخصَّ

 1111ْيُء َكاَن لِفََُلٍن َوَوَهبَهُ لِي[م]َمْسأَلَةٌ قَاَل َهَذا الشَّ 

يِز َوَمْن قَاَل: لِفًَُلٍن ِعْنِدي ِمائَةُ ِدينَاٍر َدْيٌن َولِي ِعْنَدهُ ِمائَةُ قَفِيِز قَْمٍح، أَْو قَاَل: إّلَّ ِمائَةَ قَفِ 

َم اْلقَْمُح الَِّذي  -َوَّل لَهُ  َوَّل بَيِّنَةَ َعلَْيِه بَِشْيءٍ  -تَْمٍر، أَْو نَْحَو َذلَِك، أَْو إّلَّ َجاِريَةً  قُوِّ

ينَاَر الَّتِي أَقَرَّ بِهَا، أَْو َساَوى أَْكثََر: فًََل َشْيَء َعلَْيِه  َوإِْن  -ادََّعاهُ، فَإِْن َساَوى اْلِمائَةَ الدِّ

: قُِضَي بِاْلفَْضِل فَقَْط لِلَِّذي أَقَرَّ لَهُ.  َساَوى أَقَلَّ

َل َكًَلِمِه، فَلَْم  : أَنَّهُ -بُْرهَاُن َذلَِك  ا، بَْل َوَصلَهُ بَِما أَْبَطَل بِِه أَوَّ لَْم يُقِرَّ لَهُ قَطُّ إْقَراًرا تَاًمً

 يَْثبُْت لَهُ قَطُّ َعلَى نَْفِسِه َشْيئًا.

ُ؛ َولَْو َجاَز أَْن يُْؤَخَذ بِبَْعِض َكًَلِمِه ُدوَن بَْعٍض لََوَجَب أَْن يُْقتََل َمْن قَاَل: َّل إلَهَ إّلَّ   َّللاَّ

َوهَُو قَْولُهُ " َّل إلَهَ " فَيُقَاُل لَهُ: َكفَْرت، ثُمَّ  -: ُكْفٌر َصِحيٌح -ِِلَنَّ نِْصَف َكًَلِمِه إَذا اْنفََرَد 

ا -نَِدْمت   َوهَُو قَْوٌل فَاِسٌد ِجًدً
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ِل َكًَلِمِه قَْبَل َولََوَجَب أَْيًضا أَْن يَْبطَُل اِّلْستِْثنَاُء ُكلُّهُ بِِمْثِل هََذا؛ ِِلَنَّهُ إبْ  طَاٌل لَِما أَْثبَتَهُ بِأَوَّ

 أَْن يَْستَْثنَِي َما اْستَْثنَى.

 َوقَْد قَاَل قَْوٌم: إنََّما يَُجوُز اِّلْستِْثنَاُء ِمْن نَْوِع َما قَْبلَهُ َّل ِمْن نَْوِع َغْيِرهِ 

َ تََعالَى يَقُ  ٍد: َوهََذا بَاِطٌل ِِلَنَّ َّللاَّ وُل: }إِنِّي ّل يََخاُف لََديَّ اْلُمْرَسلُوَن{ قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

 [ .١١[ }إِّل َمْن ظَلََم{ ]النمل: ١٢]النمل: 

[ }إِّل إِْبلِيَس{ ]الحجر: ٢٢َوقَاَل تََعالَى: }فََسَجَد اْلَمًلئَِكةُ ُكلُّهُْم أَْجَمُعوَن{ ]الحجر: 

ْم، بَْل ِمْن اْلِجنِّ الَِّذيَن يَْنِسلُوَن، َواْلَمًَلئَِكةُ [ فَاْستَْثنَى إْبلِيَس ِمْن اْلَمًَلئَِكِة َولَْيَس ِمْنهُ ٢١

[ ِمْن اْلُمْرَسلِيَن، َولَْيُسوا ِمْن أَْهِل ١١َّل تَْنِسُل، َواْستَْثنَى تََعالَى: }َمْن ظَلََم{ ]النمل: 

 ِصفَتِِهْم..

 1111}مسألة قال لفَلن عندي مائة دينار دين ولي عنده مائة قفيز قمح{م

: لفًلن عندي مائة دينار دين ولى عنده مائة قفيز قمح، أو قال: اّل مائة قفيز ومن قال

تمر أو نحو ذلك أو إّل جارية وّل بينة عليه بشئ وّل له قوم القمح الذي ادعاه فان 

ساوى المائة الدينار التي أقر بها أو ساوى أكثر فًل شئ عليه وان ساوى أقل قضى 

ن ذلك أنه لم يقر له قط اقرارا تاما بل وصله بما بالفضل فقط للذي أقر له * برها

أبطل به أول كًلمه فلم يثبت له قط على نفسه شيئا، ولو جاز ان يؤخذ ببعض كًلمه 

من قال ّل إله إّل َّللا ّلن نصف كًلمه إذا انفرد كفر  يقتل دون بعض لوجب أن

ما قبله ّل من  اّلستثناء من نوع يجوز وقد قال قوم: إنما.. صحيح وهو قوله ّل اله

لدى يخاف نوع غيره * قال أبو محمد: وهذا باطل ّلن َّللا تعالى يقول: )انى ّل

د المًلئكة كلهم أجمعون اّل إبليس( جالمرسلون اّل من ظلم( وقال تعالى: )فس

فاستثنى إبليس من المًلئكة وليس منهم بل من الجن الذين ينسلون والمًلئكة ّل 

 ..تنسل

الَِّة َواآْلبِِق[ ]ِكتَاُب اللُّقَطَ   ِة َوالضَّ
 1111]َمْسأَلَةٌ َوَجَد َماَلًّ فِي قَْريٍَة أَْو َمِدينٍَة[م

أَْو َمِدينٍَة، أَْو َصْحَراَء فِي أَْرِض اْلَعَجِم، أَْو أَْرِض اْلَعَرِب  -َمْن َوَجَد َماًّل فِي قَْريٍَة 

ْلِح َمْدفُونًا أَْو َغْيَر َمْدفُو ْسًَلِم اْلَعْنَوِة أَْو الصُّ ٍن إّلَّ أَنَّ َعلَْيِه َعًَلَمةً أَنَّهُ ِمْن َضْرِب ُمدَِّة اْْلِ

: فَهَُو لُقَطَةٌ، َوفُِرَض َعلَْيِه أَْخُذهُ، َوأَْن يُْشِهَد -أَيَّ َماٍل َكاَن  -قَْد َسقَطَ  -أَْو َوَجَد َماًّل  -

فُهُ َوَّل  يَأْتِي بَِعًَلَمتِِه، لَِكنَّ تَْعِريفَهُ هَُو أَْن يَقُوَل فِي َعلَْيِه َعْدًّل َواِحًدا فَأَْكثََر، ثُمَّ يَُعرِّ

اْلَمَجاِمِع الَِّذي يَْرُجو ُوُجوَد َصاِحبِِه فِيهَا أَْو َّل يَْرُجو: َمْن َضاَع لَهُ َماٌل فَْليُْخبِْر 

َعلَْيِه بَيِّنَةً، أَْو َمْن يَِصُف بَِعًَلَمتِِه، فًََل يََزاُل َكَذلَِك َسنَةً قََمِريَّةً، فَإِْن َجاَء َمْن يُقِيُم 

ِعفَاَصهُ َويَُصدَُّق فِي ِصفَتِِه، َويَِصُف ِوَعاَءهُ َويَُصدَُّق فِيِه، َويَِصُف ِربَاطَهُ َويَُصدَُّق 

 فِيِه، َويَْعِرُف َعَدَدهُ َويَُصدَُّق فِيِه، أَْو يَْعِرُف َما َكاَن لَهُ ِمْن هََذا.
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ا اْلَعَدُد،  َواْلِوَعاُء، إْن َكاَن َّل ِعفَاَص لَهُ َوَّل ِوَكاَء، أَْو اْلَعَدُد إْن َكاَن َمْنثُوًرا فِي َغْيِر أَمَّ

 َكانَْت لَهُ بَيِّنَةٌ أَْو لَْم تَُكْن. -: َدفََعهَا إلَْيِه -ِوَعاٍء 

 .َويُْجبَُر اْلَواِجُد َعلَى َدْفِعِه إلَْيِه َوَّل َضَماَن َعلَْيِه بَْعَد َذلِكَ 

َو ِعْنَد َولَْو َجاَء َمْن يُْثبِتُهُ بِبَيِّنٍَة فَإِْن لَْم يَأِْت أََحٌد يَْصُدُق فِي ِصفَتِِه بَِما َذَكْرنَا َوَّل بَيِّنَةَ فَهُ 

نَِة َماٌل ِمْن َماِل اْلَواِجِد  ، َغنِيًًا َكاَن أَْو فَقِيًرا يَْفَعُل فِيِه َما َشاَء، َويُوَرُث َعْنهُ  -تََماِم السَّ

ا َذَكْرنَا فَيَْصُدُق َضِمنَهُ لَهُ  إْن َكاَن  -إّلَّ أَنَّهُ َمتَى قَِدَم َمْن يُقِيُم فِيِه بَيِّنَةً أَْو يَِصُف َشْيئًا ِممَّ

 إْن َكاَن اْلَواِجُد لَهُ َميِّتًا. -َحيًًا، أَْو َضِمنَهُ لَهُ اْلَوَرثَةُ 

اٍر َواِحٍد، أَْو ِدْرهٍَم َواِحٍد، أَْو لُْؤلَُؤٍة َواِحَدٍة، أَْو ثَْوٍب فَإِْن َكاَن َما َوَجَد َشْيئًا َواِحًدا َكِدينَ 

: فَهَُو لِلَِّذي يَِجُدهُ -َواِحٍد، أَْو أَيِّ َشْيٍء َكاَن َكَذلَِك َّل ِربَاطَ لَهُ، َوَّل ِوَعاَء، َوَّل ِعفَاَص 

 ِ فُهُ أَبًَدا طُوَل َحيَاتِِه، فَإ ْن َجاَء َمْن يُقِيُم َعلَْيِه بَيِّنَةً قَطُّ: َضِمنَهُ لَهُ فَقَْط ِمْن ِحيِن يَِجُدهُ َويَُعرِّ

َوإِّلَّ فَهَُو لَهُ، أَْو لَِوَرثَتِِه يَْفَعُل فِيِه َما َشاَء ِمْن بَْيٍع أَْو َغْيِرِه،  -هَُو أَْو َوَرثَتُهُ بَْعَدهُ  -

 يِه.َوَكَذلَِك َوَرثَتُهُ بَْعَدهُ َوَّل يَُردُّ َما أَنَفَُذوا فِ 

ُ تََعالَى، أَْو فِي ُرْفقَِة قَْوٍم نَاِهِضيَن إلَى اْلُعْمَرِة أَْو  فَإِْن َكاَن َذلَِك فِي َحَرِم َمكَّةَ َحَرَسهَا َّللاَّ

َف أَبًَدا، َولَْم يَِحلَّ لَهُ تََملُُّكهُ، بَْل يَُكوُن َمْوقُوفًا  : َعرَّ  فَإِْن يَئَِس بِيَقِيٍن َعْن َمْعِرفَةِ  -اْلَحجِّ

 َصاِحبِِه فَهَُو فِي َجِميِع َمَصالِِح اْلُمْسلِِميَن.

 -أقوال الفقهاء:

قول المؤلف هو قول :ابن المسيب ، وقوله في لقطة مكة هو قول :عبد الرحمن بن ■

 مهدي وأبي عبيد.

 ّل تلتقط اللقطة وتركها أفضل.)ابن جبير وشريح والربيع بن خيثم (■

ةً: أَْخُذهَا ِكًَل اِْلَْمَرْيِن ُمبَاٌح، وَ ■  اِْلَْفَضُل أَْخُذهَا.)أبو حنيفة ومالك ، َوقَاَل الشَّافِِعيُّ َمرَّ

ةً قَاَل: اْلَوَرُع تَْرُكهَا( -أَْفَضُل   َوَمرَّ

ةً أَْصًًل، فَإِْن َحَملُوا أَْمَرهُ ⊙ ا َمْن أَبَاَح ِكًَل اِْلَْمَرْيِن فََما نَْعلَُم لَهُ ُحجَّ  -قال المؤلف: أَمَّ

بِأَْخِذهَا َعلَى النَّْدِب؟ قِيَل لَهُْم: فَاْحِملُوا أَْمَرهُ بِتَْعِريفِهَا َعلَى النَّْدِب َوَّل  -السًََّلُم  َعلَْيهِ 

 فَْرَق..

■ 

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن ِعيَاِض ْبِن ِحَماٍر اْلُمَجاِشِعيِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َمْن » -َصلَّى َّللاَّ

أََخَذ لُقَطَةً فَْليُْشِهْد َذا َعْدٍل، أَْو َذَوْي َعْدٍل، َوَّل يَْكتُُم، َوَّل يَِغيُب، فَإِْن َوَجَد َصاِحبَهَا 

ِ َعزَّ َوَجلَّ يُْؤتِيِه َمْن َشاءَ   صحيح(«)فَْليَُردَّهَا َعلَْيِه، َوإِّلَّ فَهَُو َماُل َّللاَّ

ِ َعْن َزْيِد ْبِن َخالٍِد اْلُجهَنِ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -يِّ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُسئَِل َعْن اللُّقَطَِة » -َصلَّى َّللاَّ

تَهَا َوِوَعاَءهَا، فَإِْن َجاَء َصاِحبُهَا فََعَرفَهَا فَاْدفَْعهَا إلَْيِه َوإِّلَّ  فَقَاَل: اْعِرْف ِعفَاَصهَا َوِعدَّ

 صحيح(«)فَِهَي لَكَ 

ِ »اْلُجهَنِيِّ قَاَل  َعْن َزْيِد ْبِن َخالِدٍ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُسئَِل َرُسوُل َّللاَّ َعْن  -َصلَّى َّللاَّ

ْلهَا فَإِْن  ْفهَا َسنَةً فَإِْن لَْم تُْعتََرْف فَاْعِرْف ِعفَاَصهَا َوِوَكاَءهَا، ثُمَّ َكمِّ اللُّقَطَِة؟ فَقَاَل: َعرِّ
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هَا إلَْيهِ   صحيح(«)َجاَء َصاِحبُهَا فَأَدِّ

ا الشَّْيُء اْلَواِحُد الَِّذي َّل ِوَكاَء لَهُ، َوَّل ِعفَاَص، َوَّل ِوَعاَء فَِْلَنَّ َرُسوَل قال  المؤلف: َوأَمَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ إنََّما أََمَر بِتَْعِريِف السَّنَِة فِيَما لَهُ َعَدٌد، َوِعفَاٌص، َوِوَكاٌء،  -َصلَّى َّللاَّ

ا َما َّل ِعفَاَص لَهُ، َوَّل ِوَعاَء، َوَّل ِوَكاَء، َوَّل َعَدَد: فَهَُو َخاِرٌج ِمْن  -أَْو بَْعُض هَِذِه  فَأَمَّ

َعلَْيِه  -هََذا اْلَخبَِر، َوُحْكُمهُ فِي َحِديِث ِعيَاِض ْبِن ِحَماٍر: فَُحْكُمهُ أَْن يُْنَشَد َذلَِك أَبًَدا لِقَْولِِه 

ًَلُم  ِ يُْؤتِيِه َمْن يََشاءُ » -َعلَْيِه السًََّلُم  -َولِقَْولِِه « يِّبُ َّل يَْكتُُم َوَّل يُغَ » -السَّ « هَُو َماُل َّللاَّ

ُ َواِجَدهُ..  فَقَْد آتَاهُ َّللاَّ

ِ »عن أَبي هَُرْيَرةَ قَاَل: ■ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َخَطَب َرُسوُل َّللاَّ َعاَم فَْتِح َمكَّةَ فَقَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

َ حَ  بََس َعْن َمكَّةَ اْلفِيَل، َوَسلَّطَ َعلَْيهَا نَبِيَّهُ َواْلُمْؤِمنِيَن، أََّل َوإِنَّهَا لَْم تَِحلَّ ِِلََحٍد قَْبلِي، إنَّ َّللاَّ

َوَّل تَِحلُّ ِِلََحٍد بَْعِدي، أََّل َوإِنَّهَا أُِحلَّْت لِي َساَعةً ِمْن النَّهَاِر، أََّل َوإِنَّهَا َساَعتِي هَِذِه 

 صحيح(«) يُْخبَطُ َشْوُكهَا، َوَّل يُْعَضُد َشَجُرهَا َوَّل يَْلتَقِطُ َساقِطَتَهَا إّلَّ ُمْنِشدٌ َحَراٌم، َّل 

 ■ ِ : أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ْحَمِن ْبِن ُعْثَماَن التَّْيِميِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعْبِد الرَّ نَهَى » -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َعْن لُقَطَِة اْلَحاجِّ 

ةً، فَاْلقَاِصُد ِمْن بَْيتِِه  قال ةُ َمَحجَّ يَْت اْلَمَحجَّ المؤلف: اْلَحجُّ فِي اللَُّغِة هَُو اْلقَْصُد، َوِمْنهُ ُسمِّ

ِه أَوْ   إلَى اْلَحجِّ أَْو اْلُعْمَرِة هَُو فَاِعٌل لِْلقَْصِد الَِّذي هَُو اْلَحجُّ إلَى أَْن يُتِمَّ َجِميَع أَْعَماِل َحجِّ

ِ ُعْمَرتِِه لِ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَْوِل َرُسوِل َّللاَّ َدَخلَْت اْلُعْمَرةُ فِي اْلَحجِّ إلَى يَْوِم : »-َصلَّى َّللاَّ

.« اْلقِيَاَمةِ  ا، َوقَْد َحجَّ ا، لَِكنَّهُ َكاَن َحاًجً ْت فَلَْيَس َحاًجً  فَإَِذا تَمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عن اْلُمْنِذِر ْبِن َجِريٍر َعْن أَبِيِه َعْن النَّبِيِّ ■ الَّةَ : »-َصلَّى َّللاَّ َّل يَأِْوي الضَّ

 المنذر بن جرير مجهول(«)إّلَّ َضالٌّ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْلَجاُروِد َعْن النَّبِيِّ ■  َضالَّةُ اْلُمْسلِِم َحْرُق »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف()أبو مسلم الجرمي أو الحرمي مجهول(«)النَّارِ 

 ■ ِ يِر َعْن أَبِيِه أَنَّهُ َسأََل َرُسوَل َّللاَّ خِّ ِ ْبِن الشِّ ِف ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُمطَرِّ َصلَّى َّللاَّ

بِِل؟ فَقَاَل  -  صحيح(«)َضالَّةُ اْلُمْسلِِم َحْرُق النَّارِ : »-َعلَْيِه السًََّلُم  -َعْن َضَوالِّ اْْلِ

ِ َعْن َزْيِد ْبِن خَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -الٍِد اْلُجهَنِيِّ َعْن َرُسوِل َّللاَّ َمْن »]أَنَّهُ قَاَل[ : -َصلَّى َّللاَّ

ْفهَا  « .أََخَذ لُقَطَةً فَهَُو َضالٌّ َما لَْم يَُعرِّ

ِم َعلَى َعْهِد َعْن أَبِيِه أَنَّهُ أََصاَب بَْدَرةً بِاْلَمْوسِ  -هَُو اْبُن أَبِي َعْقَرٍب  -َعْن أَبِي نَْوفٍَل ■ 

فَهَا فَلَْم يَْعِرْفهَا أََحٌد فَأَتَى بِهَا ُعَمُر ِعْنَد النَّفَِر َوقَاَل لَهُ: قَْد َعرَّ  ْفتُهَا ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب فََعرَّ

أَْمِسْكهَا َحتَّى فَأَْغنِهَا َعنِّي قَاَل: َما أَنَا بِفَاِعٍل قَاَل: يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن فََما تَأُْمُرنِي؟ قَاَل: 

فَهَا فَلَْم يَْعِرْفهَا أََحٌد، فَأَتَى بِهَا ُعَمُر فَأَْخبََرهُ: أَنَّ  هُ قَْد تَُوافَِي بِهَا اْلَمْوِسَم قَابًًِل فَفََعَل، فََعرَّ

فَهَا فَلَْم يَْعِرْفهَا أََحٌد، َوقَاَل لَهُ: أَْغنِهَا َعنِّي  قَاَل لَهُ ُعَمُر: َما أَنَا َوافَاهُ بِهَا َكَما أََمَرهُ، َوَعرَّ

بِفَاِعٍل، َولَِكْن إْن ِشْئت أَْخبَْرتُك بِاْلَمْخَرِج ِمْنهَا، أَْو َسبِيلِهَا: إْن ِشْئت تََصدَّْقت بِهَا، فَإِْن 

اْختَاَر  َجاَء َصاِحبُهَا َخيَّْرتَهُ، فَإِْن اْختَاَر اْلَماَل َرَدْدت َعلَْيِه اْلَماَل، َوَكاَن اِْلَْجُر لَك، َوإِنْ 

 اِْلَْجَر َكاَن لَك نِيَّتُك.)صحيح(

 ■ ِ ِ ْبِن بَْدٍر اْلُجهَنِيَّ أَْخبََرهُ، أَنَّ أَبَاهُ َعْبَد َّللاَّ قَاَل إْسَماِعيُل: َوقَْد َسِمْعت أَنَّ  -عن َعْبِد َّللاَّ
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َ  -لَهُ ُصْحبَةً  ةً فِيهَا َذهٌَب ِمائَةٌ فَأ اِم فََوَجَد ُصرَّ َخَذهَا، فََجاَء بِهَا إلَى ُعَمَر ْبِن أَْقبََل ِمْن الشَّ

 ِ ْفهَا َسنَةً، فَإ ْن اْلَخطَّاِب فَقَاَل لَهُ ُعَمُر: اُْنُشْدهَا اْْلَن َعلَى بَاِب اْلَمْسِجِد ثًََلثَةَ أَيَّاٍم، ثُمَّ َعرِّ

 اْمَرأَتَْيِن لِي.اْعتََرفَْت، َوإِّلَّ فَِهَي لَك، قَاَل: فََعْلت فَلَْم تُْعَرْف، فَقَسَّْمتهَا بَْيَن 

َعْن َسلََمةَ ْبِن ُكهَْيٍل قَاَل: َكاَن ُسَوْيُد ْبُن َغفَلَةَ، َوَزْيُد ْبُن ُصوَحاَن َوثَالٌِث َمَعهَُما فِي ■ 

َسْوطًا فَأََخَذهُ، فَقَاَل لَهُ َصاِحبَاهُ: أَْلقِِه فَقَاَل:  -هَُو ُسَوْيٌد بًَِل َشكٍّ  -َسفٍَر فََوَجَد أََحُدهُْم 

بَاُع أَسْ  ْيته إلَْيِه َخْيٌر ِمْن أَْن تَأُْكلَهُ السِّ فَلَقَِي أُبَيَّ ْبَن َكْعٍب  -تَْمتُِع بِِه فَإِْن َجاَء َصاِحبُهُ أَدَّ

 فََذَكَر َذلَِك لَهُ فَقَاَل: أََصْبت َوأَْخطَآ.

 .قال المؤلف: فَفِي هََذا أَنَّ أُبَيَّ ْبَن َكْعٍب َرأَى ُوُجوَب أَْخِذ اللُّقََطةِ 

ثَهُ قَاَل: ُكْنت َمَع اْبِن ُعَمَر فََرأَْيت ِدينَاًرا فََذهَْبت ِْلُخَذهُ ■  عن اْلَولِيَد ْبَن َسْعٍد َحدَّ

 فََضَرَب اْبُن ُعَمَر يَِدي َوقَاَل: َما لَك َولَهُ اُْتُرْكهُ.

 ]ُمدَّةُ تَْعِريِف اللُّقَطَة ، واللقطة من الحيوان[

وَ  ا الضَّ أُْن َواْلَمْعُز فَقَْط -الُّ ِمْن اْلَحيََواِن فَلَهَا ثًََلثَةُ أَْحَكاٍم قال ابن حزم:َوأَمَّ ا الضَّ  -: أَمَّ

ْئَب، أَْو َمْن يَأُْخُذهَا ِمْن النَّاِس، َوَّل  -ِكبَاُرهَا َوِصَغاُرهَا  تُوَجُد بَِحْيُث يَُخاُف َعلَْيهَا الذِّ

فَِهَي َحًَلٌل لَِمْن أََخَذهَا َسَواٌء َجاَء َصاِحبُهَا، أَْو لَْم  َحافِظَ لَهَا، َوَّل ِهَي بِقُْرِب َماٍء ِمْنهَا:

 َّل َسبِيَل لَهُ َعلَْيهَا. -يَِجْئ، َوَجَدهَا َحيَّةً، أَْو َمْذبُوَحةً، أَْو َمْطبُوَخةً، أَْو َمأُْكولَةً 

ْعِي، َوُوُروِد اْلَماِء: فًََل يَ  بُِل اْلقَِويَّةُ َعلَى الرَّ ا اْْلِ ِحلُّ ِِلََحٍد أَْخُذهَا، َوإِنََّما ُحْكُمهَا: أَْن َوأَمَّ

َوَكاَن َعاِصيًا  -إْن تَلِفَْت ِعْنَدهُ بِأَيِّ َوْجٍه تَلِفَْت  -تُْتَرَك َوَّل بُدَّ، فََمْن أََخَذهَا َضِمنَهَا 

ُف َصاِحبَهَا، فَُحْكُم بَِذلَِك، إّلَّ أَْن يَُكوَن َشْيٌء ِمْن ُكلِّ َما َذَكْرنَا ِمْن لُقَطٍَة، أَْو َضالَّ  ٍة، يَُعرِّ

ةَ بِ  ا ُكلُّ َما َعَدا َما َذَكْرنَا ِمْن إبٍِل َّل قُوَّ ُف فِي َذلَِك. َوأَمَّ هَا ُكلِّ َذلَِك أَْن تَُردَّ إلَْيِه َوَّل تَُعرَّ

ْعِي َوَسائُِر اْلبَقَِر، َواْلَخْيِل، َواْلبَِغاِل، َواْلَحمِ  يُوِد ُكلِّهَا، َعلَى ُوُروِد اْلَماِء َوالرَّ يِر، َوالصُّ

َماِء، َوَما أََضلَّ َصاِحبُهُ ِمْنهَا، َواْلَغنَِم الَّتِي تَُكوُن  اْلُمتََملََّكِة، َواِْلُبَّاِق ِمْن اْلَعبِيِد َواْْلِ

ْئَب، َوَّل إْنَساٌن، َوَغْيُر َذلَِك  أَْخَذهُ فَفََرَض  -ُكلِِّه  -َضَوالَّ بَِحْيُث َّل يَُخاُف َعلَْيهَا الذِّ

هُ َوتَْعِريفَهُ أَبًَدا، فَإِْن يَئَِس ِمْن َمْعِرفَِة َصاِحبِهَا أَْدَخلَهَا اْلَحاِكُم أَْو َواِجُدهَا فِي َجِميِع  َوَضمَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.. -َمَصالِِح اْلُمْسلِِميَن   َوبِاّلَِلَّ

 -أقوال الفقهاء:

 )َوبِِه يَقُوُل اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد(-اِب اْلَمْسِجِد، ثُمَّ َسنَةً التَّْعِريَف ثًََلثَةَ أَيَّاٍم َعلَى بَ ■ 

، َوهَُو اْلقَْوُل ■  ، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َواِْلَْوَزاِعيِّ تَْعِرَف اللُّقَطَِة َسنَةً.) َعْن َمالٍِك، َوالشَّافِِعيِّ

 الظَّاِهُر َعْن أَبِي َحنِيفَة وقد روى عن خًلفهَ(

فُهُ أَْربََعةَ أَيَّاٍم.)سفيان الثوري( َمْن اْلتَقَطَ ■   ِدْرهًَما فَإِنَّهُ يَُعرِّ

، َوأَبُو َحنِيفَةَ فِي ■  ُف َسنَةً. ) اْلَحَسُن ْبُن َحيٍّ َما بَلََغ َعَشَرةَ َدَراِهَم فََصاِعًدا فَإِنَّهُ يَُعرَّ

ِد ْبِن  اِزًي َعْن ُمَحمَّ ِ الرَّ اْلَحَسِن َعْنهُ، َواْختَلَفَا فِيَما َكاَن أَقَلَّ فَقَاَل ِرَوايَِة ِهَشاِم ْبِن ُعبَْيِد َّللاَّ

ُف َعلَى قَْدِر َما يََرى اْلُمْلتَقِطُ( ُف ثًََلثَةَ أَيَّاٍم ، َوقَاَل أَبُو َحنِيفَةَ: يَُعرَّ : يَُعرَّ  اْلَحَسُن ْبُن َحيٍّ

قول المؤلف بإعطاء اللقطة لمن وصف وعاءها وعفاصها هو قول:مالك وأبي ■

 ان.سليم
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َّل يَْدفَُعهَا إلَْيِه بَِذلَِك، فَإِْن فََعَل َضِمنَهَا؛ ِِلَنَّهُ قَْد يَْسَمُع َصاِحبَهَا يَِصفُهَا فَيَْعِرُف ■ 

 ِصفَتَهَا فَيَأْتِي بِهَا.)أبو حنيفة والشافعي(

إن  َمْن َوَجَد لُقَطَةً ِمْن َسْقِط اْلَمتَاِع ضئيلة القيمة فليتمولها ويستمتع بها ويأكلها■ 

كانت طعاما ولينشدها فإذا جاء صاحبها ضمنها له.) ُرِوَي أَْيًضا َعْن طَاُوٍس، َواْبِن 

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوَغْيِرِهْم (  اْلُمَسيِِّب، َوَجابِِر ْبِن َزْيٍد َوَعطَاٍء فِي أََحِد قَْولَْيِه، َوالشَّافِِعيُّ

فَْت ُخيَِّر َصاِحبُهَا بَْيَن اِْلَْجِر َمْن َوَجَد لُقَطَةً ِمْن َسْقِط اْلَمتَاِع ■  يَتََصدَُّق بِهَا، فَإِْن ُعرِّ

َماِن.)روى عن طَاُوٍس َوِعْكِرَمةَ  ،  -َوالضَّ َوهَُو قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، َواْلَحَسِن ْبِن َحيٍّ

  َوُسْفيَانَ 

بِِل َكَما تُْؤَخُذ َغْيُرهَا.)أبو حنيفة وأصحاب■   ه(تُْؤَخُذ َضالَّةُ اْْلِ

َما َكاَن ِمْن اْلَخْيِل، َواْلبَقَِر، َواْلبَِغاِل، قَِويًًا يَِرُد اْلَماَء، َويَْرَعى لَْم يُْؤَخْذ قِيَاًسا َعلَى ■ 

بِِل، َوَما َكاَن ِمْنهَا َوِمْن َسائِِر اْلَحيََواِن َّل يَْمتَنُِع أُِخَذ.)الشافعي(  اْْلِ

 لَْيِه َضَمانُهَا إْن أََكلَهَا.)أبو حنيفة والشافعي(َمْن أََخَذ َضالَّةً ِمْن اْلَغنَِم فَعَ ■ 

ا َضالَّةُ اْلَغنَِم فََما َكاَن بِقُْرِب اْلقَُرى فًََل يَأُْكلُهَا، َولَِكْن يَْضَمنُهَا إلَى أَْقَرِب اْلقَُرى، ■  أَمَّ

 ِ ا َما َكاَن فِي اْلفَلََواِت َواْلَمهَاِمِه، فَإ فُهَا هُنَالَِك، َوأَمَّ نَّهُ يَأُْكلُهَا أَْو يَأُْخُذهَا، فَإِْن َجاَء فَيَُعرِّ

َصاِحبُهَا فََوَجَدهَا َحيَّةً فَهَُو أََحقُّ بِهَا، َوإِْن َوَجَدهَا َمأُْكولَةً فًََل َشْيَء لَهُ، َوَّل يَْضَمنُهَا لَهُ 

ْبَع  ا اْلبَقَُر فَإِْن ِخيَف َعلَْيهَا السَّ فَُحْكُمهَا ُحْكُم اْلَغنَِم، َوإِْن لَْم يَُخْف َواِجُدهَا الَِّذي أََكلَهَا ،َوأَمَّ

ا اْلَخيْ  بِِل يُْتَرُك ُكلُّ َذلَِك َوَّل يُْعتََرُض لَهُ َوَّل يُْؤَخُذ. َوأَمَّ ُل، َعلَْيهَا السَّْبَع فَُحْكُمهَا ُحْكُم اْْلِ

ْف ثُمَّ يَتََصدَُّق بِهَا. )مالك(  َواْلبَِغاُل، َواْلَحِميُر، فَْلتَُعرَّ

 -اديث واآلثار:األح

ِ »َعْن َزْيِد ْبِن َخالٍِد اْلُجهَنِيِّ ■  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُسئَِل َعْن  -َصلَّى َّللاَّ

ْفهَا َسنَةً ثُمَّ اْعِرْف ِوَكاَءهَا َوِعفَاَصهَا ثُمَّ اْستَْنفِْق بِهَا، فَإِْن َجاَء َربُّ  هَا اللُّقَطَِة؟ فَقَاَل: َعرِّ

ِ فََضالَّةُ اْلَغنَِم؟ قَاَل: ُخْذهَا فَإِنََّما ِهَي لََك أَْو ِِلَِخيَك أَوْ  هَا إلَْيِه، فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ  فَأَدِّ

بِِل؟ فََغِضَب  ِ فََضالَّةُ اْْلِ ْئِب، قَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ ْت َوْجنَتَاهُ  -َعلَْيِه السًََّلُم  -لِلذِّ َحتَّى اْحَمرَّ

 صحيح(«)أَْو اْحَمرَّ َوْجهُهُ َوقَاَل: َما لََك َولَهَا َمَعهَا ِحَذاُؤهَا َوِسقَاُؤهَا َحتَّى يَْلقَاهَا َربُّهَا

ْئَب أَْو  -َعلَْيِه السًََّلُم  -قال المؤلف: فَأََمَر  بِأَْخِذ َضالَِّة اْلَغنَِم الَّتِي يََخاُف َعلَْيهَا الذِّ

بِ  ا َما َعَرَف َربُّهُ فَلَْيَس َضالَّةً؛ اْلَعاِدي َويَْتُرُك اْْلِ َل الَّتِي تَِرُد اْلَماَء َوتَأُْكُل الشََّجَر.. َوأَمَّ

الَّةُ َما َضلَّْت ُجْملَةً فَلَْم يَْعِرْفهَا َصاِحبُ  هَا ِِلَنَّهَا لَْم تَِضلَّ ُجْملَةً، بَْل ِهَي َمْعُروفَةٌ َوإِنََّما الضَّ

 بِنَْشِدهَا. -َعلَْيِه السًََّلُم  -اِجُدهَا لَِمْن ِهَي، َوِهَي الَّتِي أََمَر أَْيَن ِهَي؟ َوَّل َعَرَف وَ 

ِ تََعالَى: }َوتََعاَونُوا َعلَى  َوبَقَِي ُحْكُم اْلَحيََواِن ُكلِِّه َحاَشا َما َذَكْرنَا َمْوقُوفًا َعلَى قَْوِل َّللاَّ

. َوقَاَل [ َوِمْن اْلبِرِّ وَ ٢اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى{ ]المائدة:  يِّ مِّ التَّْقَوى إْحَراُز َماِل اْلُمْسلِِم أَْو الذِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ فًََل يَِحلُّ « إنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َعلَْيُكْم َحَرامٌ : »-َصلَّى َّللاَّ

ُ تََعالَى َوَرسُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ولُهُ ِِلََحٍد ِمْن َماِل أََحٍد إّلَّ َما أََحلَّهُ َّللاَّ  .-َصلَّى َّللاَّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َرُجٍل ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل َّللاَّ ُ  -َعْن النَّبِيِّ  -َصلَّى َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

الَِّة  -أَنَّهُ قَاَل  -َعلَْيِه َوَسلََّم  ْفهَا اْعِرْف ِعفَاَصهَا َووِ : »-َوقَْد ُسئَِل َعْن الضَّ َكاَءهَا، ثُمَّ َعرِّ
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ْفهَا َسنَ  ةً، ثًََلثَةَ أَيَّاٍم َعلَى بَاِب اْلَمْسِجِد، فَإِْن َجاَء َصاِحبُهَا فَاْدفَْعهَا إلَْيِه، َوإِْن لَْم يَأِْت فََعرِّ

 َعْنهُ( ضعيف() اللَّْيَث بن سعد لَْم يَُسمِّ َمْن أََخذَ «)فَإِْن َجاَء َصاِحبُهَا َوإِّلَّ فََشأْنََك بِهَا

ِ »عن أُبًَي ْبُن َكْعٍب: ■  ةً فِيهَا ِمائَةُ ِدينَاٍر فَأَتَْيُت بِهَا َرُسوَل َّللاَّ ُ  -اْلتَقَْطُت ُصرَّ َصلَّى َّللاَّ

ْفتُهَا َحْوًّل  -َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ قَْد َعرَّ ْفتُهَا َحْوًّل، فَقُْلُت: يَا َرُسوَل َّللاَّ ْفهَا َحْوًّل فََعرَّ  فَقَاَل: َعرِّ

ْفتُهَا َسنَةً فَقَالَ  ِ َعرَّ ْفتُهَا َسنَةً أُْخَرى ثُمَّ قُْلُت: يَا َرُسوَل َّللاَّ ْفهَا َسنَةً أُْخَرى فََعرَّ : فَقَاَل: َعرِّ

ْفتُهَا َسنَةً أُْخَرى ثُمَّ أَْخبَْرتُهُ  ْفهَا َسنَةً أُْخَرى فََعرَّ ْع بَِذلَِك، فَقَاَل: اْنتَفِ  -َعلَْيِه السًََّلُم  -َعرِّ

قَاَل َجِريٌر: لَْم أَْحفَْظ « بِهَا َواْعِرْف ِوَكاَءهَا َوِخْرقَتَهَا َواْحِص َعَدَدهَا فَإِْن َجاَء َصاِحبُهَا

 َما بَْعَد هََذا.

؛  نَِد، إّلَّ أَنَّ َسلََمةَ ْبَن ُكهَْيٍل أَْخطَأَ فِيِه بًَِل َشكٍّ ةُ السَّ قال المؤلف: هََذا َحِديٌث ظَاِهُرهُ ِصحَّ

ينَاهُ ِمْن طَِريِق ..َ َعْن أُبَيِّ ْبِن َكْعٍب َعْن النَّبِيِّ ِِلَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَّنَا ُروِّ فَقَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

ينَا ِمْن طَِريِق.. َعْن أُبَيِّ ْبِن َكْعٍب َعْن  فِيِه: فَلَْم أَِجْد لَهَا َعاِرفًا َعاَمْيِن أَْو ثًََلثَةً ، َوُروِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -النَّبِيِّ  ْفهَا َعاًما»فَقَاَل فِيِه:  -َصلَّى َّللاَّ ْفتُهَا، فَلَْم تُْعتََرْف، « َعرِّ قَاَل: فََعرَّ

تَْيِن أَْو ثًََلثًا»فََرَجْعت فَقَاَل:  ْفهَا َعاًما َمرَّ  فَهََذا َشكٌّ ِمْن َسلََمةَ ْبِن ُكهَْيٍل.« َعرِّ

ينَاهُ ِمْن طَِريِق ُمسْ  اِج ..َسِمْعت ُسَوْيٌد ْبَن َغفَلَةَ قَاَل: لَقِيت أُبَيَّ ْبَن َكْعٍب ثُمَّ ُروِّ لِِم ْبِن اْلَحجَّ

 فََذَكَر.

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْلَحِديَث َوأَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ْفتُهَا فَلَْم »قَاَل لَهُ:  -َصلَّى َّللاَّ ْفهَا َحْوًّل، فََعرَّ َعرِّ

ْفهَا  أَِجْد َمْن يَْعِرفُهَا، ثُمَّ  ْفهَا َحْوًّل، فَلَْم أَِجْد َمْن يَْعِرفُهَا ثُمَّ أَتَْيتُهُ فَقَاَل: َعرِّ أَتَْيتُهُ فَقَاَل: َعرِّ

، َوَذَكَر بَاقِي اْلَحِديِث: قَاَل ُشْعبَةُ: فَلَقِيتُهُ بَْعَد َذلَِك بَِمكَّةَ « َحْوًّل فَلَْم أَِجْد َمْن يَْعِرفُهَا

 ثَةُ أَْحَواٍل أَْو َحْوٌل َواِحدٌ فَقَاَل: َّل أَْدِري ثًََل 

. ِريَعةُ َّل تُْؤَخُذ بِالشَّكِّ ، َوالشَّ  فَهََذا تَْصِريٌح ِمْن َسلََمةَ ْبِن ُكهَْيٍل بِالشَّكِّ

ينَاهُ أَْيًضا ِمْن طَِريِق ُمْسلٍِم .. َسِمْعت ُسَوْيٌد ْبَن َغفَلَةَ فَاْقتَصَّ اْلَحِديَث  قَاَل ُشْعبَةُ:  -َوُروِّ

ْفهَا َعاًما َواِحًدا.فَسَ   ِمْعتُهُ بَْعَد َعْشِر ِسنِيَن يَقُوُل: َعرِّ

، فََصحَّ أَنَّهُ   فََصحَّ أَنَّ َسلََمةَ ْبَن ُكهَْيٍل تَثَبََّت َواْستَْذَكَر، فَثَبََت َعلَى َعاٍم َواِحٍد، بَْعَد أَْن َشكَّ

 َن..َوْهٌم ثُمَّ اْستَْذَكَر، فََشكَّ ثُمَّ اْستَْذَكَر فَتَيَقَّ 

ِ »َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َعلِيًًا َجاَء إلَى َرُسوِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

وِق فَقَاَل النَّبِيُّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بِِدينَاٍر َوَجَدهُ فِي السُّ ْفهُ ثًََلثًا فَفََعَل فَلَْم يَِجْد  -َصلَّى َّللاَّ َعرِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ًدا يَْعتَِرفُهُ فَقَاَل لَهُ النَّبِيُّ أَحَ  َوفِي  -: ُكْلهُ فََذَكَر اْلَحِديَث ُكلَّهُ -َصلَّى َّللاَّ

ينَاِر َوَشبَهَهُ ثًََلثَةَ أَيَّامٍ  ضعيف() ِمْن طَِريِق اْبِن أَبِي َسْبَرةَ َوهَُو «)آِخِرِه فََجَعَل أََجَل الدِّ

اْلَحِديِث َواْلَكِذِب، َعْن َشِريٍك َوهَُو ُمَدلٌِّس يَُدلُِّس اْلُمْنَكَراِت َعْن  َمْشهُوٌر بَِوْضعِ 

َعفَاِء إلَى الثِّقَاِت(  الضُّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عن َحِكيَمةَ َعْن أَبِيهَا أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َمْن اْلتَقَطَ لُقَطَةً »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ْفهُ ِستَّةَ  يَِسيَرةً ِدْرهًَما ْفهُ ثًََلثَةَ أَيَّاٍم، فَإِْن َكاَن فَْوَق َذلَِك فَْليَُعرِّ أَْو َحْبًًل أَْو ِشْبهَ َذلَِك فَْليَُعرِّ

 ضعيف(«)أَيَّامٍ 

ِ َمْجهُوٌل، َوَحِكيَمةُ َعْن أَبِيهَا أَْنَكُر َوأَْنَكُر(  )إْسَرائِيُل َضِعيٌف، َوُعَمُر ْبُن َعْبِد َّللاَّ



 

112 
 

ِ »ي هَُرْيَرةَ قَاَل َعْن أَبِ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُسئَِل َرُسوُل َّللاَّ َعْن اللُّقَطَِة؟ فَقَاَل: َّل  -َصلَّى َّللاَّ

ْفهُ َسنَةً، فَإِْن َجاَء َصاِحبُهُ فَْليَُردَّهُ إلَْيِه، َوإِْن لَ  ْم يَأِْت تَِحلُّ اللُّقَطَةُ، فََمْن اْلتَقَطَ َشْيئًا فَْليَُعرِّ

ضعيف() َّل َشْيَء؛ ِِلَنَّ «)دَّْق بِِه، فَإِْن َجاَء فَْليَُخيِّْرهُ بَْيَن اِْلَْجِر َوبَْيَن الَِّذي لَهُ فَْليَتَصَ 

 يُوُسَف ْبَن َخالٍِد، َوأَبَاهُ، َمْجهُوَّلِن(

َن يَْبِكيَاِن ِمْن أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب َوَجَد اْلُحَسْيَن َواْلَحسَ »َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد أَْخبََرهُ: ■ 

وِق، فََجاَء بِِه إلَى فَاِطَمةَ فَأَْخبََرهَا فَقَالَْت لَهُ: اْذهَْب إلَى  اْلُجوِع، فََخَرَج فََوَجَد ِدينَاًرا بِالسُّ

: أَْنَت فًَُلٍن اْليَهُوِديِّ فَُخْذ لَنَا َدقِيقًا فََذهََب إلَى اْليَهُوِديِّ فَاْشتََرى بِِه َدقِيقًا، فَقَاَل اْليَهُودِ  يُّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَاَل: نََعْم قَاَل: فَُخْذ  -َختَُن هََذا الَِّذي يَْزُعُم أَنَّهُ َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

قِيُق، فََخَرَج َعلِيٌّ َحتَّى َجاَء بِِه فَاِطَمةَ، فَأَْخبََرهَا فَقَالَْت لَهُ اْذهَْب إلَى  ِدينَاَرَك َولََك الدَّ

ينَاَر بِِدْرهَِم لَْحٍم، فََجاَء بِِه فََعَجنَْت فًَُل  اِر فَُخْذ لَنَا بِِدْرهٍَم لَْحًما فََذهََب فََرهََن الدِّ ٍن اْلَجزَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َونََصبَْت َوَخبََزْت، َوأَْرَسلَْت إلَى النَّبِيِّ  فََجاَءهُْم؟ فَقَالَْت لَهُ: يَا  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ  - أَْذُكُر لَك، فَإِْن َرأَْيتَهُ لَنَا َحًَلًّل أََكْلنَا َوأََكْلَت َمَعنَا ِمْن َشأْنِِه َكَذا َوَكَذا؟ فَقَاَل َرُسوَل َّللاَّ

َ تََعالَى  -َعلَْيِه السًََّلُم  ِ، فَأََكلُوا، فَبَْينََما هُْم َمَكانَهُْم إَذا ُغًَلٌم يَْنُشُد َّللاَّ ُكلُوا بِاْسِم َّللاَّ

ْسًَل  ِ َواْْلِ ينَاَر، فَأََمَر َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َم الدِّ فَُدِعَي لَهُ فََسأَلَهُ فَقَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ وِق، فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َسقَطَ ِمنِّي فِي السُّ : يَا َعلِيُّ اْذهَْب إلَى -َصلَّى َّللاَّ

اِر فَقُْل  ِ اْلَجزَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -لَهُ: إنَّ َرُسوَل َّللاَّ يَقُوُل لََك: أَْرِسْل إلَيَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ، فَأَْرَسَل بِِه، فََدفََعهُ َرُسوُل َّللاَّ ينَاِر، َوِدْرهَُمَك َعلَيَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بِالدِّ بًَِل  -َصلَّى َّللاَّ

 «بَيِّنَةٍ 

، َوفَاِطَمةُ، -َعلَْيِه السًََّلُم  -َخبٌَر َخْيٌر ِمْن َخبَِرِهْم، َوهَُو  قال المؤلف: هََذا ، َوَعلِيٌّ

ُ َعْنهُْم  -َواْلَحَسُن، َواْلُحَسْيُن  َدقَةُ أَْغنِيَاَء َكانُوا أَْو فُقََراَء. -َرِضَي َّللاَّ : َّل تَِحلُّ لَهُْم الصَّ

ينَاِر، فَإِنََّما أََخَذهُ اْبتِيَاًعا، ثُمَّ أَْهَدى إلَْيِه َوقَْد أَبَاَح فِي هََذا اْلَخبَِر ِشَراَء ال دَّقِيِق بِالدِّ

ِحيُح يَْكفِي ِمْن ُكلِّ هََذا. ينَاَر فِي اللَّْحِم، َواْلَخبَُر الصَّ ينَاَر، َوَكَذلَِك َرهََن الدِّ  اْليَهُوِديُّ الدِّ

ِ »َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َمرَّ َرُسوُل َّللاَّ بِتَْمَرٍة َمْطُروَحٍة فِي  -َصلَّى َّللاَّ

َدقَِة َِلََكْلتُهَا  صحيح(«)الطَِّريِق فَقَاَل: لَْوَّل أَنِّي أََخاُف أَْن تَُكوَن ِمْن الصَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قال المؤلف: فَهََذا َرُسوُل َّللاَّ ِ تََعالَى َغنِيٌّ َّل فَقِيٌر بِشَ  -َصلَّى َّللاَّ هَاَدِة َّللاَّ

[ يَْستَِحلُّ أَْكَل اللُّقَطَِة، َوإِنََّما تََوقََّع أَْن ٨لَهُ إْذ يَقُوُل: }َوَوَجَدَك َعائًِل فَأَْغنَى{ ]الضحى: 

ْجَماُع َعلَى أَنَّهُ َّل يُْعطِ  َدقَِة.. َوأَْعَجُب َشْيٍء قَْوُل بَْعِضِهْم: قَْد َصحَّ اْْلِ يهَا تَُكوَن ِمْن الصَّ

َغنِيًًا َغْيُره.. لَْيَت ِشْعِري َمتَى أُْجِمُع َمَعهُْم َعلَى هََذا، َوَمْن أَْجَمَع َمَعهُْم َعلَى هََذا؟.. بَْل 

فَهَا فِيِه، فَإِْن  َكَذبُوا فِي َذلَِك َوإَِذا أُْدِخلَْت اللُّقَطَةُ فِي ِمْلِكِه بِاْنقَِضاِء اْلَحْوِل الَِّذي َعرَّ

ِ  -أَْو ُسلَْيَماُن  -لَْو َوَجَدهُ َحيًًا  -يًًا، أَْو أَْغنِيَاَء، أَْو قَاُروُن أَْعطَاهَا َغنِ  َصلَّى  -َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   لَْو َكاَن فِي َعْصِرِه لََكاَن َذلَِك ُمبَاًحا َّل َشْيَء ِمْن اْلَكَراِهيَِة فِيِه.. -َّللاَّ

ِه  َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعنْ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُجًًل أَتَى النَّبِيَّ »أَبِيِه َعْن َجدِّ َصلَّى َّللاَّ

ْف  - فَقَاَل: َكْيَف تََرى َما ُوِجَد فِي الطَِّريِق اْلِمْيتَاِء، أَْو فِي اْلقَْريَِة اْلَمْسُكونَِة؟ قَاَل: َعرِّ

هَا َسنَةً، فَإِْن َجاَء بَاِغيِه فَاْدفَْعهُ إلَْيِه  َوإِّلَّ فََشأْنََك بِِه، فَإِْن َجاَء طَالِبُهَا يَْوًما ِمْن الدَّْهِر فَأَدِّ
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إلَْيِه، َوَما َكاَن فِي الطَِّريِق َغْيَر اْلِمْيتَاِء، َوفِي اْلقَْريَِة َغْيَر اْلَمْسُكونَِة: فَفِيِه، َوفِي 

َكاِز: اْلُخْمسُ   ضعيف(«)الرِّ

ِ ْبِن بَْدٍر قَاَل: َوَجَد أَبِي فِي َمْبَرِك بَِعيٍر ِمائَةَ ِدينَاٍر فََسأََل ُعَمَر  َعْن ُمَعاِويَةَ ْبِن َعْبدِ ■  َّللاَّ

فَهَا َعاًما فَلَْم يَِجْد لَهَا َعاِرفًا فَقَاَل لَهُ  ْفهَا َعاًما، فََعرَّ ْبَن اْلَخطَّاِب َعْن َذلَِك؟ فَقَاَل لَهُ: َعرِّ

ْفهَا ثًََلثَةَ أَْعَوا  ٍم، فَلَْم يَِجْد لَهَا َعاِرفًا، فَقَاَل لَهُ ُعَمُر: ِهَي لَك.ُعَمُر: َعرِّ

ُ َعْنهُ  -َعْن ُعَمَر ■   التَّْعِريَف ثًََلثَةَ أَيَّاٍم َعلَى بَاِب اْلَمْسِجِد، ثُمَّ َسنَةً. -َرِضَي َّللاَّ

  أَْشهٍُر.َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب أَْيًضا: تَْعِريُف اللُّقَطَِة ثًََلثَةَ ■ 

َف قًَِلَدةً اْلتَقَطَهَا أَْربََعةَ أَْشهٍُر، ■  َعْن َزْيِد ْبِن ُصوَحاَن اْلَعْبِديِّ أَنَّ ُعَمَر أََمَر أَْن يَُعرِّ

 فَإِْن َجاَء َمْن يَْعِرفُهَا َوإِّلَّ َوَضَعهَا فِي بَْيِت اْلَماِل.

ِ َعْن أَبِيِهَما: أَنَّهُ اْلتَقَطَ َعْيبَةً فَأَتَى بِهَا  َعْن َعْمٍرو، َوَعاِصٍم: اْبنَْي ُسْفيَاَن ْبِن َعْبدِ ■  َّللاَّ

فَهَا َحْوًّل، فَفََعَل، ثُمَّ أَْخبََرهُ فَقَاَل: ِهَي لَك، إنَّ َرُسوَل  ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب فَأََمَرهُ أَْن يَُعرِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ ْلت: َّل َحاَجةَ لِي بِهَا، َوأََمَر بِهَا فَأُْلقِيَْت فِي أََمَرنَا بَِذلَِك، قُ  -َصلَّى َّللاَّ

 بَْيِت اْلَماِل.

ِة فَأََخَذهَا فَأََكلَهَا.■  كَّ  عن اْبِن ُعَمَر: أَنَّهُ َرأَى تَْمَرةً َمْطُروَحةً فِي السِّ

اٍن فَأََكلَهُ.■   َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب: أَنَّهُ اْلتَقَطَ َحبَّ ُرمَّ

ْن اْبِن َعبَّاٍس َمْن َوَجَد لُقَطَةً ِمْن َسْقِط اْلَمتَاِع: َسْوطًا، أَْو نَْعلَْيِن، أَْو َعَصا، أَْو يَِسيًرا عَ ■َ

َزاًدا ِمْن اْلَمتَاِع، فَْليَْستَْمتِْع بِِه َوْليُْنِشْدهُ، فَإِْن َكاَن َوَدًكا فَْليَأْتَِدْم بِِه َوْليُْنِشْدهُ، َوإِْن َكاَن 

 ْلهُ َوْليُْنِشْدهُ، فَإِْن َجاَء َصاِحبُهُ فَلِيَْغَرْم لَهُ.فَْليَأْكُ 

َوالَّ ■  وا الضَّ الِِه َّل تَُضمُّ َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب قَاَل: َكتََب ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب إلَى ُعمَّ

بُِل تَتَنَاتَُج هََمًًل َوتَِرُد اْلِميَاهَ َّل يَْعِرضُ  لَهَا أََحٌد َحتَّى يَأْتَِي َمْن يَْعتَِرفُهَا  فَلَقَْد َكانَْت اْْلِ

فُوهَا؟ فَإِْن َجاَء َمْن يَْعِرفُهَا َوإِّلَّ  وهَا َوَعرِّ فَيَأُْخُذهَا، َحتَّى إَذا َكاَن ُعْثَماُن َكتََب: أَْن ُضمُّ

 فَاْدفَُعوا إلَْيهَا اِْلَْثَماَن.فَبِيُعوهَا َوَضُعوا أَْثَمانَهَا فِي بَْيِت اْلَماِل، فَإِْن َجاَء َمْن يَْعتَِرفُهَا 

ِ ْبِن ُعَمَر َعْن الشَّاِة تُوَجُد بِاِْلَْرِض الَّتِي ■  َعْن َسلََمةَ ْبِن َوْرَداَن َسأَْلت َسالَِم ْبَن َعْبِد َّللاَّ

ْفهَا َمْن َدنَا لَك، فَإِْن ُعِرفَْت فَاْدفَْعهَا إلَى َمْن  َعَرفَهَا َوإِّلَّ لَْيَس بِهَا أََحٌد، فَقَاَل لِي: َعرِّ

ْئِب فَُكْلهَا.  فََشاتُك َوَشاةُ الذِّ

بِيِعيِّ َعْن اْمَرأَتِِه قَاَل: َجاَءْت اْمَرأَةٌ إلَى َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن ■  َعْن أَبِي إِْسَحاَق السَّ

فِي، ثُمَّ َعا اٍت، فَقَالَْت: إنِّي َوَجْدت َشاةً؟ فَقَالَْت: اْعلِفِي َواْحلِبِي َوَعرِّ َدْت إلَْيهَا ثًََلَث َمرَّ

 فَقَالَْت: تُِريِديَن أَْن آُمُرك بَِذْبِحهَا.

َعْن َزْيِد ْبِن ُجبَْيٍر: أَنَّهُ َسِمَع اْبَن ُعَمَر يَقُوُل لَِرُجٍل َسأَلَهُ َعْن َضالٍَّة َوَجَدهَا؟ فَقَاَل لَهُ ■ 

َعلَيَّ إْن َشِرْبت ِمْن لَبَنِهَا؟ قَاَل: َما أََرى َعلَْيك  اْبُن ُعَمَر: أَْصلِْح إلَْيهَا َواْنُشْد، قَاَل: فَهَلْ 

 فِي َذلَِك.
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 ]ِكتَاُب اللَّقِيِط[ 
ا َمْنبُوذًّا[م  1111]َمْسأَلَةٌ َوَجَد َصِغيرًّ

ِ تََعا لَى: إْن ُوِجَد َصِغيٌر َمْنبُوٌذ فَفَْرٌض َعلَى َمْن بَِحْضَرتِِه أَْن يَقُوَم بِِه َوَّل بُدَّ، لِقَْوِل َّللاَّ

ِ تََعالَى:  }َوتََعاَونُوا َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى َوّل تََعاَونُوا َعلَى اِْلْثِم َواْلُعْدَواِن{ َولِقَْوِل َّللاَّ

}َوَمْن أَْحيَاهَا فََكأَنََّما أَْحيَا النَّاَس َجِميًعا{ َوَّل إْثَم أَْعَظَم ِمْن إْثِم َمْن أََضاَع نََسَمةً َمْولُوَدةً 

ْسًَلِم َعلَى  َحتَّى تَُموَت ُجوًعا َوبَْرًدا أَْو تَأُْكلَهُ اْلِكًَلُب هَُو  -َصِغيَرةً َّل َذْنَب لَهَا  -اْْلِ

 ِ . َوقَْد َصحَّ َعْن َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَاتُِل نَْفٍس َعْمًدا بًَِل َشكٍّ َمْن َّل : »-َصلَّى َّللاَّ

ُ يَْرَحُم النَّاَس َّل يَْرَحمُ   «هُ َّللاَّ

 1111]َمْسأَلَةٌ اللَّقِيطُ ُحرٌّ َوََل َوََلَء َعلَْيِه أِلََحٍد[م

اَء  َعلَْيِهَما  -َواللَّقِيطُ ُحرٌّ َوَّل َوَّلَء َعلَْيِه ِِلََحٍد ِِلَنَّ النَّاَس ُكلَّهُْم أَْوَّلُد آَدَم َوَزْوِجِه َحوَّ

ًَلُم  اِن َوأَْوَّلُد اْلُحرَّ  -السَّ ِة أَْحَراٌر بًَِل ِخًَلٍف ِمْن أََحٍد فَُكلُّ أََحٍد فَهَُو ُحرٌّ إّلَّ أَْن َوهَُما ُحرَّ

 يُوِجَب نَصُّ قُْرآٍن، أَْو ُسنٍَّة َوَّل نَصَّ فِيِهَما يُوِجُب إْرقَاَق اللَّقِيِط..

 -أقوال الفقهاء:

، َوَداُود■  .قول المؤلف هو قول: أَبِي َحنِيفَةَ، َوَمالٍِك، َوالشَّافِِعيِّ

 وّلء اللقيط لمن التقطه.)شريح(■

 اللقيط عبد.)النخعي(■

، َوإِْن نََوى أَْن يَُكوَن َعْبًدا فَهَُو َعْبٌد.)النخعي ■  ا فَهَُو ُحرٌّ لَهُ نِيَّتُهُ إْن نََوى أَْن يَُكوَن ُحًرً

 في قول آخر(

 -األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - عن َواثِلَةَ ْبَن اِْلَْسقَِع يَقُوُل: إنَّ النَّبِيَّ ■  تُْحِرُز اْلَمْرأَةُ »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ضعيف() ُعَمُر ْبُن «)ثًََلثَةَ َمَواِريَث، لَقِيطَهَا، َوَعتِيقَهَا، َوَولََدهَا الَِّذي َّل َعنَْت َعلَْيهِ 

 ُرْؤبَةَ َوَعْبُد اْلَواِحِد النَّْصِريُّ َمْجهُوَّلِن(

ِميلَةَ أَنَّهُ َوَجَد َمْنبُوًذا فَأَتَى بِِه إلَى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب فَقَاَل لَهُ ُعَمُر: َعْن ِسنِيَن أَبِي جَ ■ 

، َوَوَّلُؤهُ لَك، َونَفَقَتُهُ ِمْن بَْيِت اْلَماِل.  هَُو ُحرٌّ

 )ضعيف منقطع(يَْعنِي اللُّقَطَاَء. -َعْن إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ قَاَل: قَاَل ُعَمُر: هُْم َمْملُوُكوَن ■ 

 َعْن َرُجٍل ِمْن اِْلَْنَصاِر قَاَل: إنَّ َعْمًرا أَْعتََق لَقِيطًا.■ 

 َعْن ُزهَْيٍر اْلَعْنِسًي أَنَّ َرُجًًل اْلتَقَطَ لَقِيطًا فَأَتَى بِِه َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب فَأَْعتَقَهُ.■ 

 قال المؤلف:ّل يعتق إّل مملوك.

اَد ْبَن أَبِي ُسلَْيَماَن، َواْلَحَكَم َعْن اللَّقِيِط؟ فَقَاَّل َجِميًعا: هَُو ُحرٌّ ُشْعبَةُ قَاَل: َسأَْلت ■  َحمَّ

. ْن؟ فَقَاَل اْلَحَكُم: َعْن اْلَحَسِن َعْن َعلِيٍّ  فَقُْلت: َعمَّ

 َوُموَسى اْلُجهَنِيِّ قَاَل ُموَسى: َرأَْيت َولََد ِزنًا أَْلَحقَهُ َعلِيٌّ فِي َمائِِه.■ 

تَِميِم ْبِن َمِسيٍح قَاَل: َوَجْدت لَقِيطًا فَأَتَْيت بِِه َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب فَأَْلَحقَهُ فِي َعْن ■ 

 َمائِِه.ق
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، َوقَْوَل اْلَحَسِن  قال المؤلف: لَْيَس فِي هََذا ِخًَلٌف لَِما َذَكْرنَا قَْبُل؛ ِِلَنَّ قَْوَل ُعَمَر هَُو ُحرٌّ

، إذَ  ا ُضمَّ إلَى َما ُرِوَي َعْنهَُما ِمْن أَنَّ ُكلَّ َواِحٍد ِمْنهَُما أَْعتََق اللَّقِيَط، َعْن َعلِيٍّ هَُو ُحرٌّ

َمَع َما ُرِوَي َعْن ُعَمَر ِمْن أَنَّهُْم َمْملُوُكوَن، َوأَنَّ َوَّلَءهُ لَِمْن َوَجَدهُ، اتَّفََق ُكلُّ َذلَِك َعلَى 

ُ َعْنهَُما  -أَنَّ قَْولَهَُما   : أَنَّهُ إْعتَاٌق ِمْنهَُما لَهُ فِي َذلَِك اْلَوْقِت.-هَُو ُحرٌّ  -َرِضَي َّللاَّ

 1111]َمْسأَلَةٌ َما ُوِجَد َمَع اللَّقِيِط ِمْن َماٍل[م

ِغيَر يَْملُِك، َوُكلُّ َمْن يَْملُِك فَُكلُّ َما  َوُكلُّ َما ُوِجَد َمَع اللَّقِيِط ِمْن َماٍل فَهَُو لَهُ؛ ِِلَنَّ الصَّ

 ِدِه فَهَُو لَهُ، َويُْنفُِق َعلَْيِه ِمْنهُ.َكاَن بِيَ 

 1111]َمْسأَلَةٌ ادََّعى أَنَّ اللَّقِيطَ اْبنُهُ[م

َق، إْن أَْمَكَن  ا َكاَن، أَْو َعْبًدا: ُصدِّ َوُكلُّ َمْن ادََّعى أَنَّ َذلَِك اللَّقِيطَ اْبنُهُ ِمْن اْلُمْسلِِميَن ُحًرً

 ِ  ْن تُيُقَِّن َكِذبُهُ لَْم يُْلتَفَْت.أَْن يَُكوَن َما قَاَل َحقًًا، فَإ

هَاِت، َوهََكَذا أَْنَساُب النَّاِس -بُْرهَاُن َذلَِك  : أَنَّ اْلِوَّلَداِت َّل تُْعَرُف إّلَّ بِقَْوِل اْْلبَاِء َواِْلُمَّ

 ُكلِِّهْم، َما لَْم يُتَيَقَّْن اْلَكِذُب.

ِ  لِلثَّابِتِ  -لِْلُمْسلِِميَن  -َوإِنََّما قُْلنَا  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َرُسوِل َّللاَّ ُكلُّ »ِمْن قَْولِِه:  -َصلَّى َّللاَّ

َعْن َربِِّه تََعالَى فِي  -َعلَْيِه السًََّلُم  -َوقَْولِِه « َمْولُوٍد يُولَُد َعلَى اْلفِْطَرِة َوَعلَى اْلِملَّةِ 

 : َولِقَْولِِه تََعالَى: « . بَاِدي ُحنَفَاَء ُكلَّهُمْ َخلَْقُت عِ »َحِديِث ِعيَاِض ْبِن ِحَماٍر اْلُمَجاِشِعيِّ

يَّتَهُْم َوأَْشهََدهُْم َعلَى أَْنفُِسِهْم أَلَْسُت بَِربُِّكمْ   }َوإِْذ أََخَذ َربَُّك ِمْن بَنِي آَدَم ِمْن ظُهُوِرِهْم ُذرِّ

 [ .١٧٢ْن هََذا َغافِلِيَن{ ]اِلعراف: قَالُوا بَلَى َشِهْدنَا أَْن تَقُولُوا يَْوَم اْلقِيَاَمِة إِنَّا ُكنَّا عَ 

ْسًَلِم،  فَإِْن ادََّعاهُ َكافٌِر لَْم يَُصدَّْق؛ ِِلَنَّ فِي تَْصِديقِِه إْخَراَجهُ َعْن َما قَْد َصحَّ لَهُ ِمْن اْْلِ

ْن ُولَِد َعلَى فَِراِش َكافٍِر ِمْن َكا فَِرٍة فَقَْط، َوَّل َوَّل يَُجوُز َذلَِك إّلَّ َحْيُث أََجاَزهُ النَّصُّ ِممَّ

فَْرَق بَْيَن ُحرٍّ َوَعْبٍد فِيَما َذَكْرنَا، َوقَاَل اْلَحنَفِيُّوَن: َّل يَُصدَُّق اْلَعْبُد؛ ِِلَنَّ فِي تَْصِديقِِه 

، َّل ِسيََّما َعلَى أَْصلِِهْم فِ  -إْرقَاَق اْلَولَِد  ِة ُحرٌّ ي أَنَّ َوَكَذبُوا فِي هََذا َولَُد اْلَعْبِد ِمْن اْلُحرَّ

ى  اْلَعْبَد َّل يَتََسرَّ

يَِّة، َوَّل تَْحِمُل اْمَرأَةُ اْلَعْبِد إّلَّ َعلَى أَنَّهَا حُ  ا نَْحُن فَقَْد قُْلنَا: إنَّ النَّاَس َعلَى اْلُحرِّ ةٌ َوأَمَّ رَّ

، َحتَّى يَْثبَُت اْنتِقَالُهُ َعْن أَْصلِِه  ِ تََعالَى التَّوْ  -فََولَُدهُ ُحرٌّ  فِيُق.َوبِاّلَِلَّ

 ]ِكتَاُب اْلَوِديَعِة[
 1111]َمْسأَلَةٌ َمْن أَْوَدْعت ِعْنَدهُ َوِديَعةًّ[م 

هَا إلَى َصاِحبِهَا إَذا َطلَبَهَا ِمْنهُ لِقَْوِل  فَْرٌض َعلَى َمْن أَْوَدْعت ِعْنَدهُ َوِديَعةً ِحْفظُهَا َوَردُّ

ِ تََعالَى: }َوتََعاَونُوا َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّْقوَ  َ يَأُْمُرُكْم ٢ى{ ]المائدة: َّللاَّ [ َولِقَْولِِه تََعالَى: }إِنَّ َّللاَّ

وا اِلََمانَاِت إِلَى أَْهلِهَا{ ]النساء:  ، ١٨أَْن تَُؤدُّ يِّ مِّ [ َوِمْن اْلبِرِّ ِحْفظُ َماِل اْلُمْسلِِم أَْو الذِّ

ِ »َوقَْد َصحَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -نَْهُي َرُسوِل َّللاَّ ، َوهََذا ُعُموٌم « َعْن إَضاَعِة اْلَمالِ  - َصلَّى َّللاَّ

 لَِماِل اْلَمْرِء َوَماِل َغْيِرِه.

 1111]َمْسأَلَةٌ تَلَف اْلَوِديَعة ِمْن َغْيِر تََعد [م
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ا َولَْم فَإِْن تَلِفَْت ِمْن َغْيِر تََعدٍّ ِمْنهُ َوَّل تَْضيِيٍع لَهَا فًََل َضَماَن َعلَْيِه فِيهَا؛ ِِلَنَّهُ إَذا َحفِظَهَ 

ُ تََعالَى يَقُوُل: }َما َعلَى اْلُمْحِسنِيَن ِمْن َسبِيٍل{ ]التوبة:  يَتََعدَّ َوَّل َضيََّع فَقَْد أَْحَسَن، َوَّللَاَّ

٢١. ] 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َولِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ َماُل فَ « إنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َعلَْيُكْم َحَرامٌ : »-َصلَّى َّللاَّ

َوقَْد َصحَّ َعْن ُعَمَر ْبِن  -هََذا اْلُموِدِع َحَراٌم َعلَى َغْيِرِه َما لَْم يُوِجْب أَْخَذهُ ِمْنهُ نَصٌّ 

َن. -اْلَخطَّاِب تَْضِميُن اْلَوِديَعِة   َوُرِوَي َعْنهُ َوَعْن َغْيِرِه أَْن َّل تَُضمَّ

 1111]َمْسأَلَةٌ ِصفَةُ ِحْفِظ اْلَوِديَعة[م

ةُ ِحْفِظهَا هَُو أَْن يَْفَعَل فِيهَا ِمْن اْلِحْفِظ َما يَْفَعُل بَِمالِِه، َوأَْن َّل يَُخالَِف فِيهَا َما َحدَّ لَهُ َوِصفَ 

 َصاِحبُهَا إّلَّ أَْن يَُكوَن فِيَما َحدَّ لَهُ يَقِيُن هًََلِكهَا..

 1111]َمْسأَلَةٌ تََعدَّى اْلُموَدُع فِي اْلَوِديَعِة فَتَلِفَْت[م

فَإِْن تََعدَّى اْلُموَدُع فِي اْلَوِديَعِة أَْو أََضاَعهَا فَتَلِفَْت لَِزَمهُ َضَمانُهَا، َولَْو تََعدَّى َعلَى 

ُن َضَماَن  بَْعِضهَا ُدوَن بَْعٍض لَِزَمهُ َضَماُن َذلَِك اْلبَْعِض الَِّذي تََعدَّى فِيِه فَقَْط.. فَيَُضمَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -ا فِي ُحْكِم اْلَغْصِب اْلَغاِصِب فِي ُكلِّ َما َذَكْرنَ   َوبِاّلَِلَّ

َها إلَى َصاِحبَِها[م  1111]َمْسأَلَةٌ اْلقَْوُل فِي َهََلِك اْلَوِديَعِة أَْو فِي َردِّ

هَا إلَى َصاِحبِهَا، أَْو فِي َدْفِعهَا إلَى َمْن  أََمَرهُ َواْلقَْوُل فِي هًََلِك اْلَوِديَعِة أَْو فِي َردِّ

َغْيِر َصاِحبُهَا بَِدْفِعهَا إلَْيِه: قَْوُل الَِّذي أُوِدَعْت ِعْنَدهُ َمَع يَِمينِِه، َسَواًء ُدفَِعْت إلَْيِه بِبَيِّنٍَة أَْو بِ 

ٌم َكَما َذَكْرنَا فَهَُو ُمدًَّعى َعلَْيِه ُوُجوُب َغَراَمٍة، َوقَْد  ُسوُل َحَكَم رَ »بَيِّنٍَة؛ ِِلَنَّ َمالَهُ ُمَحرَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ ِعَي َعلَْيهِ  -َصلَّى َّللاَّ َق قَْوٌم بَْيَن قَْوِل «.. بِأَنَّ اْليَِميَن َعلَى ِمْن اُدُّ َوفَرَّ

ا بَِغْيِر بَيِّنٍَة، َوبَْيَن قَْولِِه: قَْد صَ  ا بِبَيِّنٍَة َوإِمَّ قُوهُ: إمَّ َرْفتهَا اْلُموَدِع: هَلََكْت اْلَوِديَعةُ، فََصدَّ

َماَن، َوَكَذلَِك فِي قَْولِِه: أََمْرتنِي بَِدْفِعهَا إلَى فًَُلٍن -إلَْيك  فََضِمنُوهُ ، َوهََذا  -: فَأَْلَزُموهُ الضَّ

َواْلَوْجهُ فِي هََذا هَُو أَنَّ ُكلَّ َما  -َخطَأٌ؛ ِِلَنَّهُ لَْم يَأِْت بِاْلفَْرِق بَْيَن َذلَِك: قُْرآٌن، َوَّل ُسنَّةٌ 

ا يُْسقِطُ بِِه َعْن نَْفِسِه اْلَغَراَمةَ، َوَّل تَْخُرُج َعْيُن اْلَوِديَعِة َعْن ِمْلِك  قَالَهُ اْلُموَدُع، ِممَّ

ا إَذا ادَّ  ٌم، إّلَّ بِقُْرآٍن أَْو ُسنٍَّة.. َوأَمَّ َعى اْلُموِدِع: فَاْلقَْوُل قَْولُهُ َمَع يَِمينِِه؛ ِِلَنَّ َمالَهُ ُمَحرَّ

َشْيئًا يَْنقُُل بِِه اْلَوِديَعةَ َعْن ِمْلِك اْلُموِدِع إلَى ِمْلِك َغْيِرِه فَإِنَّهُ يَْنظُُر، فَإِْن َكانَْت اْلُموَدُع 

 اْلَوِديَعةُ َّل تُْعَرُف لِْلُموِدِع إّلَّ بِقَْوِل اْلُموَدِع، فَاْلقَْوُل أَْيًضا قَْوُل اْلُموَدِع َمَع يَِمينِِه فِي ُكلِّ 

َدقَِة بِهَا، أَْو بِِهبَتِهَا، أَْو أَنَّهُ َوهَبَهَا لَهُ َوَسائِِر  َما َذَكَر لَهُ  ِمْن أَْمِرِه إيَّاهُ بِبَْيِعهَا، أَْو الصَّ

تِِه، َّل بَِدْيٍن َوَّل  اْلُوُجوِه َوَّل فَْرَق؛ ِِلَنَّهُ لَْم يُقِرَّ لَهُ بَِشْيٍء فِي َمالِِه، َوَّل بَِشْيٍء فِي ِذمَّ

، َوَّل  ٌم َعلَى َغْيِرِه.بِتََعدٍّ ، َوَمالُهُ ُمَحرَّ   قَاَمْت لَهُ َعلَْيِه بَيِّنَةٌ بَِحقٍّ َوَّل بِتََعدٍّ

ا إْن َكانَْت اْلَوِديَعةُ َمْعُروفَةَ اْلَعْيِن لِْلُموِدِع بِبَيِّنٍَة، أَْو بِِعْلِم اْلَحاِكِم فَإِنَّ اْلُموَدَع  ُمدٍَّع َوأَمَّ

هَا، فًََل يَُصدَُّق إّلَّ بِبَيِّنٍَة، َوقَْد أَقَرَّ ِحينَئٍِذ فِي َماِل َغْيِرِه بَِما قَْد َمنََع نَْقَل ِمْلِك اْلُموِدِع َعنْ 

ُ تََعالَى ِمْنهُ إْذ يَقُوُل: }َوّل تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إِّل َعلَْيهَا{ ]اِلنعام:   -[ فَهَُو َضاِمٌن ١٤٦َّللاَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.  َوبِاّلَِلَّ

 -ل الفقهاء:أقوا

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن.■  قول المؤلف هو قول: أَبِي َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيِّ
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َق بَْيَن الثِّقَِة َوَغْيِر الثِّقَِة،ْ فًَل يَِميَن َعلَى الثِّقَِة ، وّل ضمان في الوديعة إّل إذا ■  يفَرَّ

 كانت دفعت ببينة.)مالك(

قُوَن لَنَا فِي أَنَّ نَْصَرانِيًًا، أَْو يَهُوِديًًا، أَْو فَاِسقًا ِمْن قال المؤلف: َواْلَمالِِكيُّوَن ُمَوافِ ⊙

َحابَِة  -ُمْعلِنًا لِْلفِْسِق  -اْلُمْسلِِميَن  ُ َعْنهُْم  -يَدَِّعي َدْينًا َعلَى َصاِحٍب ِمْن الصَّ  -َرِضَي َّللاَّ

اِحِب، َوَّل  يِن، َوبَْيَن َوَّل بَيِّنَةَ لَهُ: َوَجبَْت اْليَِميُن َعلَى الصَّ  فَْرَق بَْيَن َدْعَوى َجْحِد الدِّ

 َدْعَوى َجْحِد اْلَوِديَعِة..

 1111]َمْسأَلَةٌ لَقَِي اْلُموِدُع َمْن أَْوَدَعهُ فِي َغْيِر اْلَمْوِضِع الَِّذي أَْوَدَعهُ فِيِه[م

َدَعهُ فِيِه َما أَْوَدَعهُ، فَلَْيَس لَهُ َوإِْن لَقَِي اْلُموِدُع َمْن أَْوَدَعهُ فِي َغْيِر اْلَمْوِضِع الَِّذي أَوْ 

دِّ َعلَى اْلُموِدِع َّل َعلَى اْلُموَدِع، َوإِنََّما  ُمطَالَبَتُهُ اْلَوِديَعِة، َونَْقُل اْلَوِديَعِة بِاْلَحْمِل، َوالرَّ

 َعلَى اْلُموَدِع أَْن َّل يَْمنََعهَا ِمْن َصاِحبِهَا فَقَْط..

  ]ِكتَاُب اْلَحْجِر[

 1111أَلَةٌ ََل يَُجوُز اْلَحْجُر َعلَى أََحٍد فِي َمالِِه[م]َمسْ 

َّل يَُجوُز اْلَحْجُر َعلَى أََحٍد فِي َمالِِه إّلَّ َعلَى َمْن لَْم يَْبلُْغ أَْو َعلَى َمْجنُوٍن فِي َحاِل ُجنُونِِه 

ةً َّل يَْنفُُذ لَهَُما أَْمٌر فِي َمالِِهَما، فَإَِذا بَلَ - ِغيُر، َوأَفَاَق اْلَمْجنُوُن َجاَز : فَهََذاِن َخاصَّ َغ الصَّ

، َواْلَعْبُد، َوالذََّكُر،  أَْمُرهَُما فِي َمالِِهَما َكَغْيِرِهَما َوَّل فَْرَق، َسَواٌء فِي َذلَِك ُكلِِّه اْلُحرُّ

ْوِج، َواَلَّتِي َّل َزْوَج لَهَا، فِْعُل  َواِْلُْنثَى، َواْلبِْكُر َذاُت اِْلَِب َوَغْيُر َذاِت اِْلَِب، َوَذاُت الزَّ

 ُكلِّ َما َذَكْرنَا فِي أَْمَوالِِهْم ِمْن ِعْتٍق، أَْو ِهبٍَة، أَْو بَْيٍع، أَْو َغْيِر َذلَِك: نَافٌِذ إَذا َوافََق اْلَحقَّ 

أَْو اْلَواِجَب،  َوَمْرُدوٌد فِْعُل ُكلِّ أََحٍد فِي َمالِِه إَذا َخالََف اْلُمبَاَح، -ِمْن اْلَواِجِب، أَْو اْلُمبَاَح 

َوَّل فَْرَق، َوَّل اْعتَِراَض ِِلٍَب، َوَّل لَِزْوٍج، َوَّل لَِحاِكٍم فِي َشْيٍء ِمْن َذلَِك إّلَّ َما َكاَن 

ِ تََعالَى فَهَُو بَاِطٌل َمْرُدوٌد.  َمْعِصيَةً ّلِِلَّ

َدقَةُ، َواْلَعِطيَّةُ، بَِما َّل  ِ تََعالَى: الصَّ ِق أَْو اْلَواِهِب  َوِمْن َمْعِصيَِة َّللاَّ يَْبقَى بَْعَدهُ لِْلُمتََصدِّ

يُِّد إْبطَاَل فِْعِل اْلَعْبِد فِي َمالِِه فَْليُْعلِْن بِاْنتَِزاِعِه ِمْنهُ، َوَّل يَُجوُز لِلْ  َعْبِد ِغنًى، فَإِْن أََراَد السَّ

ٌف فِي َشْيٍء ِمْنهُ..  ِحينَئٍِذ تََصرُّ

قِيَن َوقَاَل تََعالَى: }لَْن تَنَالُوا  ا تُِحبُّوَن{ َوقَاَل تََعالَى: }َواْلُمتََصدِّ اْلبِرَّ َحتَّى تُْنفِقُوا ِممَّ

ِ{ ..َوقَاَل َرُسوُل  قَاِت{ َوقَاَل تََعالَى: }َوَجاِهُدوا بِأَْمَوالُِكْم َوأَْنفُِسُكْم فِي َسبِيِل َّللاَّ َواْلُمتََصدِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ َوقَاَل تََعالَى: }فَاْنِكُحوا َما « . تَّقُوا النَّاَر َولَْو بِِشقِّ تَْمَرةٍ ا: »-َصلَّى َّللاَّ

طَاَب لَُكْم ِمَن النَِّساِء َمْثنَى َوثًُلَث َوُربَاَع{ َوقَاَل تََعالَى: }َوآتُوا النَِّساَء َصُدقَاتِِهنَّ 

َدقَِة، َواْلِعْتِق، َوالنَّفَقَِة فِي ُوُجوِه نِْحلَةً{ فََصحَّ أَنَّ ُكلَّ أََحٍد َمْنُدوٌب إلَى فِْعِل اْلَخْيرِ  ، َوالصَّ

 اْلبِرِّ لِيَقَِي نَْفَسهُ بَِذلَِك نَاَر َجهَنََّم.

َوَّل ِخًَلَف فِي أَنَّ ُكلَّ َمْن َذَكْرنَا ِمْن َعْبٍد، َوَذاِت أٍَب، َوبِْكٍر، َوَذاِت َزْوٍج، َمأُْموُروَن، 

ُدوَن بِالنَّ  اِر، َمْنُدوبُوَن َمْوُعوُدوَن بِاْلَجنَِّة، فُقََراُء إلَى إْنقَاِذ أَْنفُِسِهْم ِمْنهَا َمْنِهيُّوَن، ُمتََوعَّ

 .. َكفَْقِر َغْيِرِهْم َسَواًء َسَواًء، َوَّل َمِزيَّةَ، فًََل يَْخُرُج ِمْن هََذا اْلُحْكِم إّلَّ َمْن أَْخَرَجهُ النَّصُّ

هُ َوُكلُّ َمْن -َل اْلَخْيَر َعْن ظَْهِر ِغنًى َوُكلُّ َمْن تََصدََّق َوأَْعتََق، َوفَعَ  : نَفََذ، َولَْم يَِحلَّ َردُّ
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ُ تََعالَى -أَْعتََق َوتََصدََّق َعْن َغْيِر ظَْهِر ِغنًى  : َردَّ َوبَطََل؛ ِِلَنَّهُ َّل طَاَعةَ إّلَّ َما أََمَر َّللاَّ

ُ َعْنهُ، فَ  َدقَةُ بَِما بِِه، َوَّل َمْعِصيَةَ إّلَّ َما نَهَى َّللاَّ َدقَةُ بَِما َّل يُْبقِي ِغنًى َمْعِصيَةٌ، َوالصَّ الصَّ

 يُْبقِي ِغنًى طَاَعةٌ.

َم اْلَخِديَعةَ -َوُكلُّ َمْن بَاَع أَْو اْشتََرى فَُخِدَع أَْو َخَدَع  َ تََعالَى َحرَّ : فََمْرُدوٌد؛ ِِلَنَّ َّللاَّ

، َوُكلُّ َمْن بَاَع أَْو اْشتََرى فَلَ  َ تََعالَى أَبَاَح اْلبَْيَع.َواْلِغشَّ  ْم يَْغبِْن َوَّل َغشَّ فَنَافٌِذ؛ ِِلَنَّ َّللاَّ

 فََمْرُدوٌد. -َوُكلُّ َمْن أَْنفََق فِي َمْعِصيٍَة فَْلًسا فََما فَْوقَهُ 

ُ تََعا-َوُكلُّ َمْن أَْنفََق َكَما أُِمَر قَلَّ أَْو َكثَُر  لَى قَطُّ إْبطَاَل َحقٍّ َوَّل : فَنَافٌِذ َّلِزٌم، َوَما أَبَاَح َّللاَّ

اْلَمْنَع ِمْن الطَّاَعِة ِمْن أَْجِل َمْعِصيٍَة َعَصاهَا َذلَِك اْلَمْمنُوُع، أَْو ِخيَف أَْن يَْعِصيَهَا َولَْم 

ْسَراَف، َوبَْسطَ اْليَِد كُ  ِ تََعالَى التَّْبِذيَر، َواْْلِ ُر بَِعْوِن َّللاَّ لَّ اْلبَْسِط يَْعِص بَْعُد ... َونَْحُن نُفَسِّ

ُ تََعالَى َوَزَجَر َعْنهَا، َّل َكتَْفِسيِرِهْم الَِّذي َّل يَْفهَُمونَهُ، َوَّل يَْفهَُمونَهُ أَْصًًل  َم َّللاَّ ، الَّتِي َحرَّ

ِ اْلَعلِيِّ اْلَعِظيِم. ةَ إّلَّ بِاّلَِلَّ  َوَّل َحْوَل َوَّل قُوَّ

مَ  : هَِذِه اِْلَْعَماُل اْلُمَحرَّ ُ قَاَل َعلِيٌّ ةُ َمْعنَاهَا ُكلُّهَا َواِحٌد َويَْجَمُعهُ أَنَّ ُكلَّ نَفَقٍَة أَبَاَحهَا َّللاَّ

فَلَْيَسْت إْسَرافًا َوَّل تَْبِذيًرا َوَّل بَْسطَ اْليَِد ُكلَّ اْلبَْسِط؛  -َكثَُرْت أَْم قَلَّْت  -تََعالَى َوأََمَر بِهَا 

َم َمعً  ُ تََعالَى َعْنهَا ِِلَنَّهُ تََعالَى َّل يُِحلُّ َما َحرَّ فَِهَي  -قَلَّْت أَْم َكثَُرْت  -ا.. َوُكلُّ نَفَقٍَة نَهَى َّللاَّ

ُ تََعالَى عَ  ْسَراُف َوالتَّْبِذيُر َوبَْسطُ اْليَِد ُكلَّ اْلبَْسِط؛ ِِلَنَّهُ َّل َشكَّ فِي أَنَّ الَِّذي نَهَى َّللاَّ ْنهُ اْْلِ

َمًًل.. فُكلُّ ِشَراِء لَِمأُْكوٍل، أَْو َمْلبُوٍس، أَْو َمْرُكوٍب، َوُكلُّ ُمفَسًَّرا هَُو الَِّذي نَهَى َعْنهُ ُمجْ 

ْسَراِف، -ِعْتٍق، َوَصَدقٍَة، َوِهبٍَة، أَْبقَى ِغنًى فَهَُو َحًَلٌل  . َواْلَحًَلُل هَُو َغْيُر التَّْبِذيِر، َواْْلِ

ا لَْيَس بِاْلَمْرِء َعْنهُ ِغنًى َوبَْسِط اْليَِد ُكلَّ اْلبَْسِط ، َوُكلُّ َما لَْم يُْبِق ِغنً  ى ِمْن ُكلِّ َذلَِك ِممَّ

ْن فََعلَهُ َمْرُدوٌد، َوهَكَ  ْسَراُف َوالتَّْبِذيُر، َوبَْسطُ اْليَِد ُكلَّ اْلبَْسِط فَهَُو ُكلُّهُ بَاِطٌل ِممَّ َذا فَهَُو اْْلِ

ٍم َكاْلَخْمِر، َوأُْجَرِة اْلفِْسِق، وَ  ِ  -قَلَّ أَْو َكثَُر  -اْلقَِماِر، َوَغْيِر َذلَِك ُكلُّ نَفَقٍَة فِي ُمَحرَّ َوبِاّلَِلَّ

 ِ ا نَْهُي َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى  -تََعالَى التَّْوفِيُق. فَبَطََل َعْنهُْم ُكلُّ َما تََعلَّقُوا بِِه ِمْن اْلقُْرآِن.. َوأَمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  قَْولُنَا، َوإَِضاَعتُهُ هَُو َصبُّهُ فِي الطَِّريِق،  َعْن إَضاَعِة اْلَماِل فََحقٌّ َوهُوَ  -َّللاَّ

ْسَراِف، َوبَْسِط اْليَِد. ٍم َكَما قُْلنَا فِي التَّْبِذيِر، َواْْلِ  أَْو إْنفَاقُهُ فِي ُمَحرَّ

ِ -بُْرهَاُن َذلَِك  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -: قَْوُل َرُسوِل َّللاَّ ا فِي " الَِّذي َذَكْرنَاهُ آنِفً  -َصلَّى َّللاَّ

« َمْن َكانَْت لَهُ أَْرٌض فَْليَْزَرْعهَا أَْو فَْليُْزِرْعهَا أََخاهُ فَإِْن أَبَى فَْليُْمِسْك أَْرَضهُ »اْلُمَزاَرَعِة 

تَْرَك اِْلَْرِض َّل تَْعُمُر إَضاَعةً لِْلَماِل إَذا لَْم يَْحتَْج َصاِحبُهَا  -َعلَْيِه السًََّلُم  -فَلَْم يَْجَعْل 

 لَِك.إلَى ذَ 

، َوَما نَْعلَُم ِخًَلفًا فِي أَنَّ تَْرَك التََّزيُِّد ِمْن َكْسِب اْلَماِل لَِمْن َمَعهُ اْلَكفَاُف لَهُ َولِِعيَالِِه ُمبَاحٌ 

... َوأَنَّ إْقبَالَهُ ِحينَئٍِذ َعلَى اْلَعَمِل لِْْلِخَرِة أَْفَضُل ِمْن إْكبَابِِه َعلَى طَلَِب التََّزيُِّد ِمْن اْلَمالِ 

ٍة يُْغبَُن فِيهَا فِي اْلبَْيِع أَْم بِأَْن يُْغبََن  ِل َمرَّ َونَقُوُل لَهُْم: َمتَى تَْحُجُروَن َعلَى اْلَمْرِء؟ أَبِأَوَّ

ٍة؟ قُْلنَا: فََما َعلَى اِْلَْرِض أََحٌد إّلَّ َوهَُو ِعْنَدُكْم  ِل َمرَّ ٍة؟ فَإِْن قَالُوا: بِأَوَّ ةً بَْعَد َمرَّ َمرَّ

 قٌّ لِْلَحْجِر َعلَْيِه، إْذ َّل َسبِيَل أَْن يُوَجَد أََحٌد يَبِيُع َويَْشتَِري إّلَّ َوهَُو يُْغبَُن.ُمْستَحِ 

وا لَنَا اْلَعَدَد الَِّذي َمْن بَلََغهُ فُِسَخ َمْنُعهُ ِمنْ  ِة قُْلنَا: ُحدُّ ِة بَْعَد اْلَمرَّ اْلبَْيِع،  َوإِْن قَالُوا بَْل لِْلَمرَّ

فَهَِذِه َعظَائُِم َّل تُْستَْسهَُل ُمطَاَرفَةً، َوَّل ُمَساَمَحةً،  -هُ َونَِكاُحهُ، َوُردَّْت َصَدقَتُهُ َوفُِسَخ ِعْتقُ 
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ْنيَا َوَشْنِعهَا قَْولُهُْم: إنَّ  -بَْل النَّاُر فِي طََرفِهَا  وهُ ُكلِّفُوا اْلبُْرهَاَن.. َوِمْن طََوامِّ الدُّ فَإِْن َحدُّ

َّل يَُكفُِّر فِي ِظهَاِرِه، َوَّل فِي َوْطئِِه فِي َرَمَضاَن، َوَّل فِي قَْتلِِه اْلَخطَأَ،  اْلَمْحُجوَر َعلَْيهِ 

ُ تََعالَى، ِخًَلفًا  يَاِم َوإِْن َكاَن َصاِحَب أَْمَواٍل َّل يُْحِصيهَا إّلَّ َّللاَّ َوَّل فِي أَْيَمانِِه إّلَّ بِالصِّ

نَِن، َوهُْم يُْلِزُمو ْوَجِة، فَهَْل لِْلقُْرآِن، َوالسُّ َكاةَ، َوالنَّفَقَاِت َعلَى اِْلَقَاِرِب، َوَعلَى الزَّ نَهُ الزَّ

 بَْيَن اِْلَْمَرْيِن فَْرٌق؟

 -أقوال الفقهاء:

قول المؤلف في عدم جواز الحجر على الحر هو قول:النخعي وابن سيرين ■

ِ ْبِن اْلَحَسِن َوَغْيِرِه.  وُمَجاِهٍد، َوُعبَْيِد َّللاَّ

َجُر َعلَى ُحرٍّ َّل لِتَْبِذيٍر، َوَّل لَِدْيٍن، َوَّل لِتَْفلِيٍس، َوَّل لَِغْيِرِه، َوَحْجَر اْلقَاِضي َّل يُحْ ■ 

فَهُ فِي َمالِِه َوإِْقَراَرهُ بَْعَد َحْجِر اْلقَاِضي َعلَْيِه َّلِزًما ]َويََرى  -َعلَْيه غيِر َّلِزم َو تََصرُّ

فَهُ فِي َمالِِه َوإِْقَراَرهُ  بَْعَد َحْجِر اْلقَاِضي[ َوقَْبلَهُ َسَواٌء، ُكلُّ َذلَِك نَافٌِذ وَمْن بَلََغ َولَْم  تََصرُّ

نَفََذ بَْيُعهُ، َوإِْن  -َكثَُر أَْو قَلَّ  -يُْؤنَْس ِمْنهُ ُرْشٌد ِحيَل بَْينَهُ َوبَْيَن َمالِِه إّلَّ أَنَّهُ إْن بَاَع َشْيئًا 

ْت لَهُ َخْمٌس َوِعْشُروَن َسنَةً ُدفَِع إلَْيِه َمالُهُ  -َكثَُر أَْو قَلَّ  -أَقَرَّ فِيِه  نَفََذ إْقَراُرهُ، َحتَّى إَذا تَمَّ

 َوإِْن لَْم يُْؤنَْس ِمْنهُ ُرْشٌد.)أبو حنيفة( -

َوَّل  َمْن َكاَن يُْخَدُع فِي اْلبُيُوِع َوَّل يُْحِسُن َضْبطَ َمالِِه: ُحِجَر َعلَْيِه، فَلَْم يَْنفُْذ لَهُ ِعْتٌق،■ 

َصَدقَةٌ، َوَّل بَْيٌع، َوَّل ِهبَةٌ، َوَّل نَِكاٌح، َوَّل يَُكوُن َولِيًًا ِّلْبنَتِِه فِي النَِّكاِح َوُكلُّ َما أََخَذهُ 

َوإِْن َرَشَد بَْعَد َذلَِك. َوقَاَل: َما فََعَل قَْبَل أَْن  -قَْرًضا لَْم يَْلَزْمهُ أََداُؤهُ َوَّل قُِضَي َعلَْيِه بِِه 

َوأََجاَز لَِولِيِِّه  -ْحُجَر اْلقَاِضي َعلَْيِه فَفِْعلُهُ نَافٌِذ َغْيُر َمْرُدوٍد إلَى أَْن يَْحُجَر اْلقَاِضي َعلَْيِه يَ 

 أَْن يَْدفََع نَفَقَةَ َشْهٍر َونَْحَو َذلَِك.

ْشُد لَْم يَُكْن بَِذلَِك نَافَِذ اِْلَْمِر َحتَّى  يَفُكَّ اْلقَاِضي َعْنهُ قَاَل: فَإِْن ظَهََر ِمْنهُ الرُّ

 اْلَحْجَر.)مالك(

ٍة ⊙  :-قال المؤلف: َوهََذا َخطَأٌ ظَاِهٌر َوتَنَاقٌُض َشِديٌد فِي ُوُجوٍه َجمَّ

ُ تََعالَى إلَْيهَا َوَجَعلَهَا ُمْنقَِذاٍت ِمْن  -أََحُدهَا َوأَْعظَُمهَا  إْبطَالُهُ أَْعَماَل اْلبِرِّ الَّتِي نََدَب َّللاَّ

ُ تََعالَى..النِّيَرا َدقَِة، َوإِْبطَالُهُ اْلبَْيَع الَِّذي أَبَاَحهُ َّللاَّ  ِن: َكاْلِعْتِق، َوالصَّ

ْنَكاِح  -َوثَانِيهَا  ُ تََعالَى َولِيًًا لَهَا فِي اْْلِ فَإِْن َكاَن ِعْنَدهُْم فِي  -إْبطَالُهُ اْلَوَّليَةَ لَِمْن َجَعلَهُ َّللاَّ

ِغيِر، َواْلَمْجنُ  ًَلةَ، ُحْكِم الصَّ وِن، اللََّذْيِن هَُما َغْيُر ُمَخاطَبَْيِن.. فَْليُْسقِطُوا َعْنهُ الصَّ

ًدا: فََما  ْوَم، َوإِْن َكاَن ِعْنَدهُْم ُمَكلَّفًا ُمَخاطَبًا َمأُْموًرا َمْنِهيًًا َمْنُدوبًا َمْوُعوًدا ُمتََوعَّ َوالصَّ

 ُ  تََعالَى إلَْيِه، َوَجَعلَهُ فِي يََدْيِه ِمْن اْلَوَّليَِة بِقَْولِِه بَالُهُْم يَُحولُوَن بَْينَهُ َوبَْيَن َما نََدبَهُ َّللاَّ

الِِحيَن ِمْن ِعبَاِدُكْم َوإَِمائُِكْم{.. َوثَالِثُهَا  إْبطَالُهُْم  -تََعالَى: }َوأَْنِكُحوا اِلَيَاَمى ِمْنُكْم َوالصَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ أَْمَواَل النَّاِس الَّتِي يَأُْخُذهَا بِاْلبَْيِع أَْو  َوهَِذِه  -اْلقَْرِض اللََّذْيِن أَبَاَحهَُما َّللاَّ

َوهَُو أَْفَحُشهَا فِي التَّنَاقُِض: إْنفَاُذهُ َما فََعَل ِمْن التَّْبِذيِر  -َعِظيَمةٌ ِمْن اْلَعظَائِِم.. َوَرابُِعهَا 

َدقَِة اْلُمْفِسِد َحقًًا، َوبُيُوِع اْلَغْبِن قَْبَل أَْن يَْحُجَر َعلَيْ  ِه َما فََعَل ِمْن الصَّ ِه اْلقَاِضي، َوَردِّ

ِ تََعالَى.. َوَسابُِعهَا  َواْلِعْتِق بَْعَد َحْجِر اْلقَاِضي َعلَْيِه، فََكاَن ُحْكُم اْلقَاِضي أَْنفََذ ِمْن ُحْكِم َّللاَّ

يَن َعلَى اْلُمْسلِ  - ِميَن بُِكلِّ بَائِقٍَة اْلُمْبتَاِعيَن لِْلُخُموِر إْنفَاُذهُْم أَْفَعاَل اْلفُسَّاِق الظَّلََمِة اْلُمتََعدِّ
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اِعيَن لِْلَماِل ِمْن أَيِّ َوْجٍه أَْمَكَن بِالظُّْلِم َوَغْيِرِه،  اْلُمْنهَِمِكيَن فِي أَْجِر اْلفِْسِق إَذا َكانُوا َجمَّ

ِ تََعالَى َوإِْن َكانَْت فِي اِْلَغْ  -فَيُِجيُزوَن بَْيَعهُْم َوِشَراَءهُْم َوِهبَاتِِهْم  لَِب َواِْلَْظهَِر لَِغْيِر َّللاَّ

.. 

َحَجَر  -َوقَاَل الشَّافِِعيُّ بِقول مالِك، إّلَّ أَنَّهُ قَاَل: إْن َكاَن ُمْفِسًدا فََجِميُع أَْفَعالِِه َمْرُدوَدةٌ ■ 

َحلَّ َعْنهُ اْلقَاِضي اْلَحْجَر أَْو  -َعلَْيِه اْلقَاِضي أَْو لَْم يَْحُجْر، َوإَِذا َرَشَد فََجِميُع أَْفَعالِِه نَافَِذةٌ 

.  لَْم يَِحلَّ

 إْن أَْعتََق اْلَمْحُجوُر نَفََذ ِعْتقُهُ، َوَعلَى اْلَعْبِد أَْن يَْسَعى لَهُ فِي قِيَمتِِه.)محمد بن الحسن(■ 

ِن الرشد هو َصًَلٌح فِي ِدينِِه َوِحْفظٌ لَِمالِِه.)الحسن والشعبي ، وُشَرْيٍح، َواْلقَاِسِم بْ ■

اِك: أَنَّهُ َّل يُْدفَُع إلَْيِه َماٌل َحتَّى يُْؤنََس ِمْنهُ َصًَلٌح  حَّ ٍد، َوَربِيَعةَ، َوَعطَاٍء. َوَعْن الضَّ ُمَحمَّ

إّلَّ أَنَّهُ لَْم يَأِْت، َعْن ُشَرْيٍح، َوَّل َعْن اْلقَاِسِم َمْنُعهُ ِمْن ِعْتٍق، َوَصَدقٍَة، َوبَْيٍع، َّل يَُضرُّ 

 َما َجاَء َذلَِك َعْن َربِيَعةَ، َوَعطَاٍء فَقَْط(َمالَهُ، إنَّ 

السفهاء همالنساء والصبيان.)الحسن ومعاوية بن قرة والسدي والضحاك والحكم ■

 بن عتيبة ومجاهد وابن جبير(

ا النَِّساُء فًََل؛ ِِلَنَّهُ لَْم يَأِْت قُْرآٌن، َوَّل ⊙ ْبيَاُن فَنََعْم، َوأَمَّ ا الصِّ  ُسنَّةٌ، قال المؤلف: أَمَّ

َجاِل فِي أَْعَماِل اْلبِرِّ فَقَاَل: }َواْلُمتََصدِّ  ُ تََعالَى َمَع الرِّ قِيَن بِأَنَّهُنَّ ُسفَهَاُء، بَْل قَْد َذَكَرهُنَّ َّللاَّ

قَاِت{ ]اِلحزاب:  ..٢١َواْلُمتََصدِّ  [ َوفِي َسائِِر أَْعَماِل اْلبِرِّ

 -واآلثار: اآليات واألحاديث

 ■ ُ : }َواْبتَلُوا اْليَتَاَمى َحتَّى إَِذا بَلَُغوا النَِّكاَح فَإِْن آنَْستُْم ِمْنهُْم ُرْشًدا قَاَل َّللاَّ َعزَّ َوَجلَّ

ُ تََعالَى بِأَْن نَْدفََع إلَْيِهْم أَْمَوالَهُْم ٤فَاْدفَُعوا إِلَْيِهْم أَْمَوالَهُْم{ ]النساء:  [ قَالُوا: فَإِنََّما أََمَر َّللاَّ

ْشِد ِمْنهُْم، َّل فِي َغْيِر هَِذِه اْلَحاِل..َمَع إينَاِس ال  رُّ

ُ تََعالَى َمْن أُونَِس ِمْنهُ بَِدْفِع َمالِِه  ْشُد الَِّذي أََمَر َّللاَّ قال المؤلف: فَيَْنبَِغي أَْن يُْعَرَف َما الرُّ

ُ تََعالَى إيَّاهُ، فََوَجْدنَاهُ ُكلَّهُ لَْيَس إلَْيِه؟ فَنَظَْرنَا فِي اْلقُْرآِن الَِّذي هَُو اْلُمبَيُِّن لَنَا َما أَْلَزَمنَا  َّللاَّ

يَن، َوِخًَلَف اْلَغيِّ فَقَْط، َّل اْلَمْعِرفَةَ بَِكْسِب اْلَماِل أَْصًًل، قَاَل تََعالَى:  ْشُد فِيِه إّلَّ الدِّ الرُّ

ْشُد ِمَن اْلَغيِّ فََمْن يَْكفُرْ  يِن قَْد تَبَيََّن الرُّ ِ فَقَِد  }ّل إِْكَراهَ فِي الدِّ بِالطَّاُغوِت َويُْؤِمْن بِاّلِلَّ

اِشُدوَن{ َوقَاَل ٢١٤اْستَْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثقَى{ ]البقرة:  [ َوقَاَل تََعالَى: }أُولَئَِك هُُم الرَّ

  تََعالَى: }َوَما أَْمُر فِْرَعْوَن بَِرِشيٍد{

يَماِن ِمْن الْ  ْشُد الَِّذي َّل ُرْشَد ِسَواهُ فََصحَّ أَنَّ َمْن بَلََغ ُمَميًِّزا لِإْلِ ُكْفِر فَقَْد أُونَِس ِمْنهُ الرُّ

أَْصًًل، فََوَجَب َدْفُع َمالِِه إلَْيِه، َوَما يَُشكُّ ُمْؤِمٌن َوَّل َكافٌِر أَنَّ فِْرَعْوَن َوأَْصَحابَهُ َكانُوا 

َعلَْيِه السًََّلُم  -ُوُجوِه َجْمِعِه ِمْن ُموَسى أََشدَّ ِعنَايَةً بِاْلَماِل، َوأَْضبَطَ لَهُ، َوأَْكثََر َوأَْعَرَف بِ 

- ِ  ، َوأَنَّ فِْرَعْوَن لَْم يَُكْن قَطُّ َمْغبُونًا فِي َمالِِه.. َوَصحَّ أَنَّهَا ُمَوافِقَةٌ لِقَْولِنَا، َوأَنَّ ُمَراَد َّللاَّ

 ا ُمْسلًِما َوَجَب َدْفُع َمالِِه إلَْيِه..تََعالَى يَقِينًا بِهَا: إنََّما هَُو أَنَّ َمْن بَلََغ َعاقًًِل ُمَميِّزً 

ُ لَُكْم قِيَاًما َواْرُزقُوهُْم فِيهَا ■ فَهَاَء أَْمَوالَُكُم الَّتِي َجَعَل َّللاَّ َوقَاَل تََعالَى: }َوّل تُْؤتُوا السُّ

فَهَاِء [ فَنَهَى َعزَّ َوَجلَّ َعْن إي١َواْكُسوهُْم َوقُولُوا لَهُْم قَْوّل َمْعُروفًا{ ]النساء:  تَاِء السُّ

 اْلَماَل، َولَْم يَْجَعْل لَهُْم إّلَّ أَْن يُْرَزقُوا ِمْنهَا فِي اِْلَْكِل َويُْكَسْوا، َويُقَاَل لَهُْم قَْوٌل َمْعُروٌف.
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: }فَإِْن َكاَن الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ َسفِيهًا أَْو َضِعيفًا أَْو ّل يَْستَِطيُع أَْن ■ يُِملَّ َوقَاَل َعزَّ َوَجلَّ

ِعيِف.٢٨٢هَُو فَْليُْملِْل َولِيُّهُ بِاْلَعْدِل{ ]البقرة:   [ فَأَْوَجَب اْلَوَّليَةَ َعلَى السَّفِيِه، َوالضَّ

قال المؤلف: السَّفَهَ فِي لَُغِة اْلَعَرِب الَّتِي نََزَل بِهَا اْلقُْرآُن، َوبِهَا ُخوِطْبنَا، َّل يَقَُع إّلَّ َعلَى 

 :-َّل َرابَِع لَهَا أَْصًًل ثًََلثَِة َمَعاٍن 

اْلبََذاُء َوالسَّبُّ بِاللَِّساِن، َوهُْم َّل يَْختَلِفُوَن أَنَّ َمْن هَِذِه ِصفَتُهُ َّل يُْحَجُر َعلَْيِه فِي  -أََحُدهَا 

 فََسقَطَ اْلَكًَلُم فِي هََذا اْلَوْجِه. -َمالِِه 

ُ عَ  -َواْلَوْجهُ الثَّانِي  : }َوإَِذا قِيَل لَهُْم آِمنُوا َكَما آَمَن النَّاُس قَالُوا اْلُكْفُر، قَاَل َّللاَّ زَّ َوَجلَّ

فَهَاُء{ فَهَاُء أَّل إِنَّهُْم هُُم السُّ َعلَْيِه  -َوقَاَل تََعالَى َحاِكيًا َعْن ُموَسى   أَنُْؤِمُن َكَما آَمَن السُّ

ًَلُم  ِ تََعالَى }أَتُْهلُِكنَا بِمَ -السَّ فَهَاُء ِمنَّا{ ]اِلعراف: : أَنَّهُ قَاَل ّلِِلَّ [ يَْعنِي ١١١ا فََعَل السُّ

 َكفََرةَ بَنِي إْسَرائِيَل.. فَهََذا َمْعنًى ثَاٍن، َوَّل ِخًَلَف ِمْنهُْم َوَّل َمنَّا فِي أَنَّ اْلُكفَّاَر َّل يُْمنَُعونَ 

َراِء َوِهبَاتِهِ   ْم َجائٌِز ُكلُّ َذلَِك..أَْمَوالَهُْم، َوأَنَّ ُمَعاَملَتَهُْم فِي اْلبَْيِع َوالشِّ

ْبيَاِن فَقَْط، َوهَُؤَّلِء  -َواْلَمْعنَى الثَّالُِث  افِِع لِْلُمَخاطَبَِة َكاْلَمَجانِيِن َوالصِّ َوهَُو َعَدُم اْلَعْقِل الرَّ

ُ تََعالَى فِي اْْليَتَْيِن.. فََمْن قَالَ  : إنَّ َمْن يُْغبَُن فِي بِإِْجَماٍع ِمنَّا َوِمْنهُْم هُْم الَِّذيَن أََراَد َّللاَّ

يِن ُمَميًِّزا لَهُ  -اْلبَْيِع َوَّل يُْحِسُن ِحْفظَ َمالِِه  : َداِخٌل فِي " -َوإِْن َكاَن َعاقًًِل ُمَخاطَبًا بِالدِّ

 اْسِم السَّفَِه " اْلَمْذُكوِر فِي اْْليَتَْيِن، فَقَْد قَاَل اْلبَاِطَل..

أَْنفَقُوا لَْم يُْسِرفُوا َولَْم يَْقتُُروا َوَكاَن بَْيَن َذلَِك قََواًما{  َوقَاَل تََعالَى: }َوالَِّذيَن إَِذا■

ْر تَْبِذيًرا{ ]اْلسراء: ٤٧]الفرقان:  ِريَن َكانُوا ٢٤[ َوقَاَل تََعالَى: }َوّل تُبَذِّ [ }إِنَّ اْلُمبَذِّ

يَاِطيِن{ ]اْلسراء:  إِنَّهُ ّل يُِحبُّ اْلُمْسِرفِيَن{  [ َوقَاَل تََعالَى: }َوّل تُْسِرفُوا٢٧إِْخَواَن الشَّ

ُ تََعالَى السََّرَف، َوالتَّْقتِيَر، َوالتَّْبِذيَر.١٦١]اِلنعام:  َم َّللاَّ  [ فََحرَّ

ِ »َعْن أَنٍَس ■  أَنَّ َرُجًًل َكاَن فِي ُعْقَدتِِه َضْعٌف، َوأَنَّ أَْهلَهُ أَتَْوا النَّبِيَّ فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ َّللاَّ

ِ اُْحُجْر  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعلَْيِه فََدَعاهُ َرُسوُل َّللاَّ ِ إنِّي َّل  -َصلَّى َّللاَّ فَنَهَاهُ فَقَاَل: يَا نَبِيَّ َّللاَّ

 .)صحيح(« : إَذا بِْعَت فَقُْل: َّل ِخًَلبَةَ -َعلَْيِه السًََّلُم  -أَْصبُِر َعلَى اْلبَْيِع فَقَاَل 

ِة َوَما يَقُوُل بَْعَد َسَماِعِهَما بِاْلَحْجِر َعلَى َمْن  قال المؤلف: هََذاِن أَثََراِن فِي حَّ َغايَِة الصِّ

، ُمْقِدٌم َعلَى اْلَعظَائِِم؛ ِِلَ  نَّ يُْخَدُع فِي اْلبُيُوِع، أَْو بِإِْنفَاِذ بَْيٍع فِيِه َخِديَعةٌ إّلَّ َذاِهٌل َعْن اْلَحقِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  -َرُسوَل َّللاَّ لَْم يَْلتَفِْت إلَى قَْولِِهْم: اُْحُجْر َعلَْيِه، َوَّل َحْجَر َعلَْيِه،  -َم َصلَّى َّللاَّ

يَاِن: َوَّل َمنََعهُ ِمْن اْلبَْيِع، بَْل َجَعَل لَهُ اْلِخيَاَر فِيَما اْشتََرى ثًََلثًا، َوأََمَرهُ أَْن َّل يُبَايَِع إّلَّ بِبَ 

ِ  -أَْن َّل ِخًَلبَةَ، َوهََكَذا نَقُوُل    اْلَحْمُد.َوّلِِلَّ

إنَّ ُمْنقًِذا ُسقَِع فِي َرْأِسِه َمأُْموَمةً فِي اْلَجاِهلِيَِّة فََخبَلَْت لَِسانَهُ، »َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل ■ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فََكاَن يُْخَدُع فِي اْلبَْيِع، فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاَّ بَة، : بِْع، َوقُْل: َّل ِخًَل -َصلَّى َّللاَّ

، قَاَل اْبُن ُعَمَر: فََسِمْعته يَقُوُل إَذا بَايََع: َّل ِخًَلبَةَ َّل « ثُمَّ أَْنَت بِاْلِخيَاِر ثًََلثًا ِمْن بَْيِعكَ 

 ِخًَلبَةَ ".

ِ »أَنَّ َعائَِشةَ أُمَّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت فِي َحِديٍث طَِويٍل ■  ُ َعلَْيهِ  -َعْن َرُسوِل َّللاَّ  َصلَّى َّللاَّ

ِ -َذَكَرْت فِيِه إْتيَانَهُ إلَى اْلَمِدينَِة إْذ هَاَجَر ِمْن َمكَّةَ ثُمَّ َرِكَب  -َوَسلََّم   -. تَْعنِي َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  بِاْلَمِدينَِة  -َعلَْيِه السًََّلُم  -نَاقَتَهُ فََساَر َحتَّى بََرَكْت ِعْنَد َمْسِجِدِه  -َصلَّى َّللاَّ
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يَُصلِّي فِيِه يَْوَمئٍِذ ِرَجاٌل ِمْن اْلُمْسلِِميَن، َوَكاَن ِمْربًَدا لِلتَّْمِر لُِسهَْيٍل َوَسْهٍل ُغًَلَمْيِن  َوهُوَ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -يَتِيَمْيِن فِي ِحْجِر أَْسَعَد ْبِن ُزَراَرةَ، ثُمَّ َدَعا َرُسوُل َّللاَّ اْلُغًَلَمْيِن  -َصلَّى َّللاَّ

ِ فََساَومَ  ِ، فَأَبَى َرُسوُل َّللاَّ  -هَا بِاْلِمْربَِد لِيَتَِّخَذهُ َمْسِجًدا، فَقَاَّل: بَْل نَهَبُهُ لَك يَا َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  أَْن يَْقبَلَهُ ِمْنهَُما ِهبَةً َحتَّى اْبتَاَعهُ ِمْنهَُما، ثُمَّ بَنَاهُ  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َمْسِجًدا

ِ قال المؤل ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ف:فَهََذا َرُسوُل َّللاَّ قَْد َعلَِم أَنَّهَُما فِي ِحْجِر َغْيِرِهَما  -َصلَّى َّللاَّ

 يَتِيَماِن فَلَْم يَُساِوْمهُ َوَّل َشاَوَرهُ، َوَّل اْبتَاَعهُ ِمْنهُ، بَْل َساَوَمهَُما َوأَْنفََذ بَْيَعهَُما فِيِه، َولَمْ 

 انَا فِي ِحْجِرِه فِي َذلَِك أَْمًرا.يَْجَعْل لِلَِّذي كَ 

ْن َشْهٍر، فَإِْن قِيَل: لَْم يَْقبَْل ِهبَتَهَُما إيَّاهُ؟ قُْلنَا: قَْد فََعَل ِمْثَل َذلَِك بِأَبِي بَْكٍر قَْبَل َذلَِك بِأَقَلَّ مِ 

َم إلَْيِه أَ  -َعلَْيِه السًََّلُم  -إْذ أََراَد »أَْو َشْهٍر،  ُ َعْنهُ  -بُو بَْكٍر اْلِهْجَرةَ فَقَدَّ إْحَدى  -َرِضَي َّللاَّ

 ِ ِ، فَأَبَى َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَاقَتَْيِن لَهُ، َوقَاَل لَهُ: ِهَي لََك يَا َرُسوَل َّللاَّ أَْن  -َصلَّى َّللاَّ

هُ « يَْرَكبَهَا إّلَّ بِالثََّمِن فَاْبتَاَعهَا ِمْنهُ  ِه ِهبَةَ أَبِي بَْكٍر  -ُم َعلَْيِه السًََّل  -فََردُّ ِهبَةَ اْليَتِيَمْيِن َكَردِّ

 لَْيَس؛ ِِلَنَّ َذلَِك، َّل يَُجوُز ِمْنهُْم. -َوَّل فَْرَق 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَاَل َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب: َحفِْظت ِمْن َرُسوِل َّللاَّ َّل يُْتَم : »-َصلَّى َّللاَّ

 َوأَقَلُّ َما فِي هََذا اِْلَثَِر أَْن يَُكوَن َمْوقُوفًا َعلَى َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب(« .) بَْعَد اْحتًَِلمٍ 

ِ »َعْن اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعبَةَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ نَهَى َعْن إَضاَعِة  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)اْلَمالِ 

حْ ■  ِد ْبِن َعْبِد الرَّ ِ عن ُمَحمَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َمِن ْبِن أَبِي لَبِيبَةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ْثُم بَْينَهَُما: »- َج فََزنَى فَاْْلِ   «أَيَُّما َرُجٍل َكاَن ِعْنَدهُ يَتِيٌم فََحاَل بَْينَهُ َوبَْيَن أَْن يَتََزوَّ

ةً َعلَْيِهْم، َوأََشدَّ ِخًَلفًا لِقَْولِِهْم؛ ِِلَنَّهُ لَْيَس فِيِه إّلَّ قال المؤلف: فَلَْو َصحَّ لََكاَن أَْعظََم حُ  جَّ

نَّهُْم نَْهُي اْلَولِيِّ َعْن أَْن يَُحوَل بَْيَن اْليَتِيِم َوبَْيَن التَّْزِويِج بِأََشدِّ اْلَوِعيِد، َوهََذا هَُو قَْولُهُْم؛ ِِلَ 

َج بَِغْيِر إْذِن يَأُْمُروَن َولِيَّ اْليَتِيِم بِأَْن يَحُ  وَن َزَواَجهُ إْن تََزوَّ وَل بَْينَهُ َوبَْيَن التَّْزِويِج َويَُردُّ

ْن أََراَد اْلُمولَى َعلَْيهِ  ، َّل ِممَّ ْن أََراَد اْلَولِيُّ ُجهُ ِممَّ  ..َولِيِِّه َحتَّى يَُكوَن َولِيُّهُ هَُو الَِّذي يَُزوِّ

ِ  أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب قَالَ ■  ُ  -لُِعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب: أََو َما تَْذُكُر أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ُرفَِع اْلقَلَُم َعْن ثًََلثٍَة َعْن اْلَمْجنُوِن اْلَمْغلُوِب َعلَى َعْقلِِه َحتَّى يُفِيَق »قَاَل:  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

صحيح ومثله عن عائشة «)بِيِّ َحتَّى يَْحتَلِمَ َوَعْن النَّائِِم َحتَّى يَْستَْيقِظَ َوَعْن الصَّ 

 مرفوعا(

 ■ ِ ََ فََذَكَرا َحِديَث تَْلقِيِح النَّْخِل، َوأَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى  -َعْن أنس وَعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   )صحيح(« أَْنتُْم أَْعلَُم بِأَْمِر ُدْنيَاُكمْ »قَاَل:  -َّللاَّ

ْشَد لَْيَس هَُو َكْسَب اْلَماِل، َوَّل َمْنَعهُ ِمْن اْلُحقُوِق، َوُوُجوِه ق ال المؤلف: فََصحَّ أَنَّ الرُّ

ِ تََعالَى، َوَكْسُب اْلَماِل ِمْن اْلُوُجوِه الَّتِي ْشُد طَاَعةُ َّللاَّ ، بَْل هََذا هَُو السَّفَهُ، َوإِنََّما الرُّ  اْلبِرِّ

يَن، وَ  ِ تََعالَى َّل تَْثلُِم الدِّ ُب بِِه إلَى َّللاَّ َّل تَْخلَُق اْلِعْرَض، َوإِْنفَاقُهُ فِي اْلَواِجبَاِت، َوفِيَما يُتَقَرَّ

 لِلنََّجاِة ِمْن النَّاِر..

عن ُعْرَوةَ ِ أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب أَتَى ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن فَقَاَل لَهُ: إنَّ اْبَن َجْعفٍَر ■
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بَْيُر: أَنَا َشِريُكهُ فِي اْلبَْيِع. فَقَاَل ُعْثَماُن: اْشتََرى بَ  ْيًعا َكَذا َوَكَذا فَاْحُجْر َعلَْيِه، فَقَاَل الزُّ

بَْيُر؟  َكْيَف أَْحُجُر َعلَى َرُجٍل فِي بَْيٍع َشِريُكهُ فِيِه الزُّ

: أََّل تَأُْخُذ َعلَ ■  ِ  -ى يََدْي اْبِن أَِخيك َعْن اْبِن ِسيِريَن قَاَل: قَاَل ُعْثَماُن لَِعلِيٍّ يَْعنِي َعْبَد َّللاَّ

نِي أَنَّهَا لِي بِنَْعلِي. -ْبَن َجْعفٍَر   َوتَْحُجُر َعلَْيِه اْشتََرى َسْبَخةً بِِستِّيَن أَْلفًا َما يَُسرُّ

ْجُر َواِجبًا فَلَِم قال المؤلف: فًََل َشكَّ فِي أَنَّ اْبَن َجْعفٍَر لَْم يُْحَجْر َعلَْيِه قَطُّ، فَإِْن َكاَن اْلحَ 

ْأِي يََراهُ؟ فََصحَّ أَنَّهُ لَْم يََر  تََرَكهُ ُعْثَماُن َولَْم يَْحُجْر َعلَْيِه، َحتَّى يَْخُرَج َذلَِك َمْخَرَج الرَّ

، أَْو ُعْثَماُن َواِجبًا، لََما َحلَّ لَهَُما أَْن َّل يُْمِضيَاهُ  َذا َخبٌَر َوهَ  -اْلَحْجَر َواِجبًا َولَْو َرآهُ َعلِيٌّ

ينَاهُ بِتََماِمِه   ⬇⬇نَاقٌِص ُروِّ

: ُخْذ َعلَى يَِد اْبِن أَِخيك اْشتََرى َسبََخةَ آِل ■  ِد ْبِن ِسيِريَن أَنَّ ُعْثَماَن قَاَل لَِعلِيٍّ َعْن ُمَحمَّ

أَهَا عَ  ، قَاَل: فََجزَّ ِ ْبُن َجْعفٍَر ثََمانِيَةَ فًَُلٍن بِِستِّيَن أَْلفًا، َما أُِحبُّ أَنَّهَا لِي بِنَْعلِي فَأَقَلَّ ْبُد َّللاَّ

اَل فَأَْقبَلَْت اِْلَْرُض، فََمرَّ بِهَا ُعْثَماُن فَقَاَل: لَِمْن هَِذِه؟ قَالُوا: لِعَ  ْبِد أَْجَزاٍء، َوأَْلقَى فِيهَا اْلُعمَّ

ِ ْبِن َجْعفٍَر فَقَاَل: يَا اْبَن أَِخي َولِّنِي ُجْزأَْيِن ِمْنهَا؟ فَقَاَل عَ  ِ َّللاَّ ِ ْبُن َجْعفٍَر: َّل َوَّللَاَّ ْبُد َّللاَّ

ِ َّل أَْنقُُصك ُجْزأَ  ْيِن َحتَّى تَأْتِيَنِي بِاَلَِّذيَن َسفَّْهتنِي ِعْنَدهُْم فَيَْطلُبُوَن إلَيَّ فَفََعَل، فَقَاَل: َوَّللَاَّ

 ِمْنهَا ِمْن ِمائٍَة َوِعْشِريَن أَْلفًا قَاَل ُعْثَماُن: قَْد أََخْذتُهَُما .

، أَْو بَ ■  بَْيِر: أَنَّ َعائَِشةَ أُمَّ اْلُمْؤِمنِيَن أََراَدْت بَْيَع ُربَاِعهَا: فَقَاَل: لَتَْنتَِهيَنَّ لََغ اْبَن الزُّ

 َِلَْحُجَرنَّ َعلَْيهَا.

ةُ اِْلَبَِد، َّل نَْدِري َكْيَف اْستََحلَّ  بَْيِر فَطَامَّ َوايَةُ َعْن اْبِن الزُّ ا الرِّ ُمْسلٌِم أَْن قال المؤلف: َوأَمَّ

ُ تََعالَى يَْغفُِر لَهُ إْذ أََراَد ِمثْ  بَْيِر َوَّللَاَّ لُهُ فِي يَْحتَجَّ بَِخِطيئٍَة، َوَوْهلٍَة، َوَزلٍَّة َكانَْت ِمْن اْبِن الزُّ

 ُ َحابَِة أَْن يَْحُجَر َعلَى ِمْثِل أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن الَّتِي أَْثنَى َّللاَّ تََعالَى َعلَْيهَا  َكْونِِه ِمْن أََصاِغِر الصَّ

ِ تََعالَى.. أُ ِمْنهَا فِي اْلفَْضِل ِعْنَد َّللاَّ  أَْعظََم الثَّنَاِء فِي نَصِّ اْلقُْرآِن َوهَُو َّل يََكاُد يَتََجزَّ

هَا أَنَّ َعائَِشةَ أُمَّ اْلُمْؤمِ ■  نِيَن َعْن َعْوِف ْبِن اْلَحاِرِث اْبِن أَِخي َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن ِِلُمِّ

ِ لَتَْنتَِهيَنَّ َعائِشَ  بَْيِر قَاَل فِي بَْيٍع أَْو َعطَاٍء أَْعطَْتهُ: َوَّللَاَّ ِ ْبَن الزُّ ةُ أَْو َحدَّثَْت " أَنَّ َعْبَد َّللاَّ

ِ عَ  لَيَّ نَْذٌر َِلَْحُجَرنَّ َعلَْيهَا؟ فَقَالَْت َعائَِشةُ: أَْو قَاَل هََذا؟ قَالُوا: نََعْم، فَقَالَْت َعائَِشةُ: هَُو ّلِِلَّ

بَْيِر َكلَِمةً أَبًَدا  ثُمَّ َذَكَر اْلَحِديَث بِطُولِِه َوتََشفَُّعهُ إلَْيهَا، َوبَُكاهُ لَِعْبِد  -أَْن َّل أَُكلَِّم اْبَن الزُّ

ْهِريَّْيِن َحتَّى َكلَّ  ْحَمِن ْبِن اِْلَْسَوِد ْبِن َعْبِد يَُغوَث، َواْلِمْسَوِر ْبِن َمْخَرَمةَ الزَّ َمْتهُ الرَّ

 َوأَْعتَقَْت فِي نَْذِرهَا أَْن َّل تَُكلَِّمهُ أَْربَِعيَن َرقَبَةً.)صحيح(

ُ َعْنهَا  -قال المؤلف: قَْد بَلََغْت بِِه َعائَِشةُ  ْنَكاَر َحْيُث بَلََغْتهُ فًََل يَْخلُو  -َرِضَي َّللاَّ اْْلِ

بَْيِر أَْخطَأَ َوأَصَ  ، فًََل يُْحتَجُّ اِْلَْمُر ِمْن أَْن يَُكوَن اْبُن الزُّ ابَْت ِهَي، َوهَُو َكَذلَِك بًَِل َشكٍّ

ِ ِمْن  -بِقَْوٍل أَْخطَأَ فِيِه َصاِحبُهُ  بَْيِر أََصاَب َوأَْخطَأَْت ِهَي، َوَمَعاَذ َّللاَّ أَْو يَُكوُن اْبُن الزُّ

ِ  -ْن يُْحَجَر َعلَْيهَا هََذا، َوِمْن أَْن تَُكوَن أُمُّ اْلُمْؤِمنِيَن تُوَصُف بَِسفٍَه َوتَْستَِحقُّ أَ  نَُعوُذ بِاّلَِلَّ

 ِمْن هََذا اْلقَْوِل.

بَْيِر إَذا نََشأَ ِمنَّا نَاِشٌئ َحَجَر ■  ِ ْبُن الزُّ بَْيِر قَاَل: َكاَن َعْبُد َّللاَّ َعْن ُعْرَوةَ ْبِن الزُّ

 َعلَْيِه.)ضعيف()فيه ابن لهيعة(

ِخ اْلَكبِيِر يُْنَكُر َعْقلُهُ أَيُْحَجُر َعلَْيِه؟ قَاَل: َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّهُ ُسئَِل َعْن الشَّيْ ■ 
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 نََعْم.)ضعيف()فيه الحجاج بن أرطأة(

َعْن اْبِن َعبَّاٍس: أَنَّهُ َكتََب إلَى نَْجَدةَ ْبِن ُعَوْيِمٌر َوَكتَْبت تَْسأَلُنِي َعْن اْليَتِيِم َمتَى ■ 

ُجَل  لَتَْنبُُت لِْحيَتُهُ، َوإِنَّهُ لََضِعيُف اِْلَْخِذ لِنَْفِسِه، َضِعيُف يَْنقَِضي يُْتُمهُ؟ فَلََعْمِري، إنَّ الرَّ

َّل اْلَعطَاِء ِمْنهَا، َوإَِذا أََخَذ لِنَْفِسِه ِمْن َمَصالِِح َما يَأُْخُذ النَّاُس فَقَْد َذهََب َعْنهُ اْليُْتُم، َوإِنَّهُ 

يُْؤنََس ِمْنهُ ُرْشٌد، َوإَِذا بَلََغ النَِّكاَح َوأُونَِس ِمْنهُ ُرْشٌد: يَْنقَِطُع َعْن اْليَتِيِم اْليُْتُم َحتَّى يَْبلَُغ وَ 

 ُدفَِع إلَْيِه َمالُهُ، فَقَْد اْنقََضى َعْنهُ يُْتُمهُ.)صحيح(

[ قَاَل: اْليَتِيُم يُْدفَُع ٤َعْن ِعْكِرَمةَ َعْن اْبِن َعبَّاٍس }فَإِْن آنَْستُْم ِمْنهُْم ُرْشًدا{ ]النساء: ■ 

 ِه َمالُهُ بُِحلٍُم َوَعْقٍل َوَوقَاٍر.)ضعيف()فيه شريك وسماك(إلَيْ 

 ■. ِر: هَُو الَِّذي يُْنفُِق فِي َغْيِر َحقٍّ  َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّهُ قَاَل فِي اْلُمبَذِّ

ْر تَْبِذيًرا{ ]اْلسراء: ■  ِ تََعالَى: }َوّل تُبَذِّ ْنفَاُق [ قَالَ ٢٤َعْن اْبِن َمْسُعوٍد فِي قَْوِل َّللاَّ : اْْلِ

 فِي َغْيِر َحقِِّه.

َعْن َزْيِد ْبِن أَْسلََم " أَنَّهُ َسِمَع ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب يَقُوُل لُِصهَْيٍب: يَا ُصهَْيُب َما فِيك ■ 

ْيٌب: َشْيٌء أَِعيبُهُ َعلَْيك إّلَّ ثًََلَث ِخَصاٍل، َولَْوَّلهُنَّ َما قَدَّْمت َعلَْيك أََحًدا، فَقَاَل لَهُ ُصهَ 

، َوتُْنتََسبُ  ُر َمالَك، َوتُْكتَنَى بِاْسِم نَبِيٍّ اٌن؟ فَقَاَل ُعَمُر بَْعَد َكًَلٍم: أََراك تُبَذِّ  َما هُنَّ فَإِنَّك طَعَّ

ا تَْبِذيِري َمالِي فََما أُْنفِقُهُ إّلَّ فِي َحقِِّه، َوأَ  ، فَقَاَل لَهُ ُصهَْيٌب: أَمَّ ا َعَربِيًًا، َولَِسانُك أَْعَجِميٌّ مَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْكتِنَائِي فَإِنَّ َرُسوَل َّللاَّ َكنَّانِي بِأَبِي يَْحيَى، أَفَأَْتُرُكهَا لِقَْولِك؟  -َصلَّى َّللاَّ

وَم َسبَْتنِي َوأَنَا َصِغيٌر، فَإِنِّي َّل أَْذُكُر أَْهَل أَْبيَاتِي وَ  ا اْنتَِسابِي إلَى اْلَعَرِب فَإِنَّ الرُّ لَْو َوأَمَّ

 اْنفَلَقَْت َعنِّي َرْوثَةٌ َّلْنتََسْبت إلَْيهَا.

 -قال المؤلف: فَهََذا ُعَمُر يََرى فِْعَل ُصهَْيٍب تَْبِذيًرا َولَْم يَْحُجْر َعلَْيِه، َوفِي هََذا ِكفَايَةٌ 

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.  َوبِاّلَِلَّ

 1111قَْتِل َواأْلَِسيُر فِي اْلَحَجر َسَواٌء[م]َمْسأَلَةٌ اْلَمِريُض َواْلَحاِمُل َواْلَمْوقُوُف لِلْ 

َواْلَمِريُض َمَرًضا يَُموُت ِمْنهُ أَْو يَْبَرأُ ِمْنهُ، َواْلَحاِمُل ُمْذ تَْحِمُل إلَى أَْن تََضَع أَْو تَُموَت، 

َمْن يَْقتُُل اِْلَْسَرى أَْو َمْن َواْلَمْوقُوُف لِْلقَْتِل بَِحقٍّ فِي قََوٍد أَْو َحدٍّ أَْو بِبَاِطٍل، َواِْلَِسيُر ِعْنَد 

فَّْيِن ُكلُّهُْم َسَواٌء، َوَسائُِر النَّاِس  َّل يَْقتُلُهُْم، َواْلُمْشِرُف َعلَى اْلَعَطِب، َواْلُمقَاتُِل بَْيَن الصَّ

 ِر أَْمَوالِِهْم.فِي أَْمَوالِِهْم، َوَّل فَْرَق فِي َصَدقَاتِِهْم، َوبُيُوِعِهْم، َوِعْتقِِهْم َوِهبَاتِِهْم َوَسائِ 

 -أقوال الفقهاء:

ةً فَقَْط، فَإِنَّهُْم قَالُوا: ■ قول المؤلف هو قول مسروق و أهل الظاهر إّلَّ فِي اْلِعْتِق َخاصَّ

ةً ُدوَن َسائِِر َمْن َذَكْرنَا َّل يَْنفُُذ إّلَّ ِمْن الثُّلُِث، َسَواًء أَفَاَق ِمْن  ِعْتُق اْلَمِريِض َخاصَّ

 أَيِّ َمَرٍض َكاَن. -َماَت ِمْنهُ  َمَرِضِه، أَوْ 

من أَْعتََق َعْبًدا لَهُ فِي َمَرِضِه َولَْيَس لَهُ َماٌل غيره جاز ذلك فَي الثلث َويسعى العبِد ■

 فِي ثُلُثَْيِه.)شريح والنخعي(

اَن عتق المريض من الثلث.)الحسن وعطاء َوهَُو قَْوُل قَتَاَدةَ، َوَسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َوأَبَ ■

ثُمَّ اْختَلَفُوا، فَِمْن ُمِرقٍّ ِمْنهُ َما َزاَد َعلَى  -ْبِن ُعْثَماَن، َوُسلَْيَماَن ْبِن ُموَسى، َوَمْكُحوٍل 

 الثُّلُِث، َوِمْن ُمْعتٍَق لَِجِميِعِه َويَْستَْسِعيِه فِيَما َزاَد َعلَى الثُّلُِث(
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 بيع اْلَمِريِض وشراؤه من الثلث.)الشعبي(■

 ْت اْلَحاِمُل فِي َحْملِهَا ِمْن الثُّلُِث.)شريح(َما َصنَعَ ■ 

َما َصنََعْت الحامل في حملها فَهَُو َجائٌِز، إّلَّ أَْن تَُكوَن َمِريَضةً ِمْن َغْيِر اْلَحْمِل، أَْو ■ 

يُِريُد أَْن يَُضرَّ بِهَا الطَّْلُق.)الثوري وربيعة والقاسم بن محمد بن أبي  -يَْدنَُو َمَخاُضهَا 

َوهَُو قَْوُل  -الصديق اوْبِن اْلُمَسيِِّب، َويَْحيَى ْبِن َسِعيٍد، َواْبِن ُحَجْيَرةَ اْلَخْوَّلنِيِّ بكر 

 َِ ًَ ِ ْبُن اْلَحَسِن، َوالشَّافِِعيُّ ، َوُعبَْيُد َّللاَّ َوهَُو قَْوُل أَبِي  -أَْحَمَد، َوإِْسَحاَق، َواِْلَْوَزاِعيُّ

 َحنِيفَةَ(

 فِي َحْملِهَا فَهَُو َوِصيَّةٌ.)عطاء وقتادة وعكرمة( َما َصنََعْت اْلَحاِملُ ■ 

 ■) ْهِريِّ ، َوَمْكُحوٌل َوالزُّ ِحيِح.) اْلَحَسُن، َوالنََّخِعيُّ  َعِطيَّةُ اْلَحاِمِل َكَعِطيَِّة الصَّ

 َعِطيَّةُ اْلَغاِزي ِمْن الثلث.)ابن المسيب(■ 

ُمَسايَفَةُ َوَعِطيَّةُ َراِكِب اْلبَْحِر عطية الغازي ِمْن َرْأِس َمالِِه، إّلَّ أَْن تَقََع الْ ■

 َكَذلَِك.)مكحول(

ِحيِح، َوَكَذلَِك َراِكُب اْلبَْحِر، َوَمْن َكاَن فِي بَلٍَد قَْد َوقََع فِيِه الطَّاُعوُن. ■ الغازي َكالصَّ

 )الحسن(

: َما َصنََع اْلُمَسافُِر فَِمْن الثُّلُِث ِمْن َحْيُث يَقَُع َرْحلُهُ فِي اْلَغرْ ■  ِز.)الشعبي و قَاَل النََّخِعيُّ

 بَْل ِمْن َرْأِس اْلَمال(

لَْيَس لِْلَمِريِض أَْن يَْقِضَي بَْعَض ُغَرَمائِِه ُدوَن بَْعٍض وُمَحابَاتَهُ فِي اْلبَْيِع، َوِهبَاتِِه، ■ 

إّلَّ أَنَّ اْلِعْتَق يَْنفُُذ ُكلُّهُ  َوَصَدقَاتِِه، َوِعْتقِِه، ُكلُّ َذلَِك ِمْن الثُّلُِث إْن َماَت ِمْن َذلَِك اْلَمَرِض،

َويُْستَْسَعى فِيَما َّل يَْحِملُهُ الثُّلُُث ِمْنهُ، فَإِْن أَفَاَق ِمْن َذلَِك اْلَمَرِض نَفََذ ُكلُّ َذلَِك ِمْن َرْأِس 

 َمالِِه.

ا الَّ  ِحيِح. َوأَمَّ ا اْلَمْحُصوُر، َواْلَواقُِف فِي َصفِّ اْلَحْرِب فََكالصَّ ُم لِْلقَْتِل فِي َوأَمَّ ِذي يُقَدَّ

الِِب  قَِصاٍص، أَْو َرْجٍم فََكاْلَمِريِض ، وإنََّما هََذا فِي اْلَمَرِض اْلُمِخيِف َكاْلُحمَّى الصَّ

لِّ  ْبِع، َوَّل السُّ َواْلبِْرَساِم، َواْلبَْطِن، َونَْحِو َذلَِك، َولَْم يََرْوا َذلَِك فِي اْلُجَذاِم، َوَّل ُحمَّى الرِّ

 َّل َمْن يَْذهَُب َويَِجيُء فِي َمَرِضِه.)أبو حنيفة وأصحابه(وَ 

َوقَاَل َمالٌِك: َكقَْوِل أَبِي َحنِيفَةَ فِي ُكلِّ َما َذَكْرنَا إّلَّ فِي اْلَحاِمِل فَإِنَّ أَْفَعالَهَا ِعْنَدهُ ■ 

ْتهَا فَأَفْ  ِحيِح إلَى أَْن تُتِمَّ ِستَّةَ أَْشهٍُر، فَإَِذا أَتَمَّ َعالُهَا فِي َمالِهَا َكاْلَمِريِض. َحتَّى أَنَّهُ َكالصَّ

فَلَْم  َمنََعهَا ِمْن ُمَراَجَعِة َزْوِجهَا الَِّذي طَلَّقَهَا طًََلقًا بَائِنًا َواِحَدةً أَْو اْثنَتَْيِن َوإِّلَّ اِّلْستِْسَعاءُ 

اْشتََرى اْبنَهُ فِي َمَرِضِه َولَْم يَْحِمْلهُ  يََرهُ، بَْل أََرقَّ َما لَْم يَْحِمْل الثُّلُُث ِمْنهُ، َوإِّلَّ فِيَمنْ 

 الثُّلُُث فَإِنَّهُ أَْعتََق ِمْنهُ َما َحَمَل الثُّلُُث َوأََرقَّ اْلبَاقَِي.

َواْختَلََف قَْولُهُ فِي  -فِْعُل اْلَمِريِض َمَرًضا ُمِخيفًا ِمْن الثُّلُِث، فَإِْن أَفَاَق فَِمْن َرْأِس َمالِِه ■ 

ةً قَاَل: هَُو َكاْلَمِريِض.)الشافعي(الَِّذي يُ  ِحيِح َوَمرَّ ةً قَاَل: هَُو َكالصَّ ُم لِْلقَْتِل؟ فََمرَّ  قَدَّ

 -:األحاديث واآلثار

أَنَّ َرُجًًل أَْعتََق ِستَّةَ َمْملُوِكيَن لَهُ ِعْنَد َمْوتِِه لَْم يَُكْن لَهُ »َعْن ِعْمَراَن ْبِن اْلُحَصْيِن: ■ 

ِ َماٌل َغْيَرهُْم فَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َدَعاهُْم َرُسوُل َّللاَّ أَهُْم أَْثًَلثًا، ثُمَّ أَْقَرَع بَْينَهُْم  -َصلَّى َّللاَّ فََجزَّ
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 صحيح(«)فَأَْعتََق اْثنَْيِن، َوأََرقَّ أَْربََعةً 

ةَ لَهُْم فِيِه أَْصًًل لُِوُجوٍه ثًََلثٍَة  لُهَا: أَنَّ -قال المؤلف: إنَّهُ َّل ُحجَّ هُ لَْيَس فِيِه إّلَّ اْلِعْتُق : أَوَّ

ِ تََعالَى.. َواْلَوجْ  هُ َوْحَدهُ، فَإِْقَحاُمهُْم َمَع اْلِعْتِق َجِميَع أَْفَعاِل اْلَمِريِض َخطَأٌ َوتََعدٍّ لُِحُدوِد َّللاَّ

ةٌ بَِوْجٍه ِمْن اْلُوُجوِه: الثَّانِي: أَنَّهُ لَْيَس فِيِه: ِمْن فِْعِل اْلَمِريِض َكلَِمةٌ، َوَّل َدَّللَةٌ، َوَّل إَشارَ 

إنََّما فِيِه " أَْعتََق ِعْنَد َمْوتِِه " فََكاَن اْلَواِجُب َعلَْيِهْم: أَْن يَْجَعلُوا هََذا اْلُحْكَم فِيَمْن أَْعتََق 

يًحا، َصِحيًحا أَْو َمِريًضا. فََماَت إْثَر َذلَِك، َّل فِيَمْن أَْعتََق َمِريًضا، أَْو َصحِ  -ِعْنَد َمْوتِِه 

..  ثُمَّ تََراَخى َمْوتُهُ، فَإِنَّ هََذا لَْم يَْعتِْق ِعْنَد َمْوتِِه بًَِل َشكٍّ

ْنَساَن لَْم يُْبِق لِنَْفِسِه َشيْ  ةٌ لَنَا َعلَْيِهْم قَاِطَعةٌ؛ ِِلَنَّ هََذا اْْلِ ئًا َوالثَّالُِث: أَنَّ هََذا اْلَخبََر ُحجَّ

 -هُ لَْم يَُكْن لَهُ َماٌل َغْيُرهُْم، َوهََذا ِعْنَدنَا َمْرُدوُد اْلفِْعِل أَْصًًل، هََكَذا فِي اْلَحِديِث أَنَّ 

ٍع،  -َصِحيًحا َكاَن أَْو َمِريًضا  ٍع، َوَّل َصَدقَةُ تَطَوُّ َوَّل يَُجوُز ِِلََحٍد فِي َمالِِه ِعْتُق تَطَوُّ

َدقَةُ َعْن ظَْهِر » -َعلَْيِه السًََّلُم  -َوَّل ِهبَةٌ يَبُتُّ بِهَا إّلَّ فِيَما أَْبقَى ِغنًى، َكَما قَاَل  الصَّ

 « .ِغنًى

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوقَْد أَْبطََل َرُسوُل َّللاَّ ِعْتَق إْنَساٍن َصِحيٍح لَْم يَُكْن لَهُ َماٌل  -َصلَّى َّللاَّ

 ⬇⬇َغْيُرهُ 

 ■ ِ ِ  أَنَّ َرُجًًل أَْعتََق َعْبًدا لَهُ »َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ لَْم يَُكْن لَهُ َماٌل َغْيُرهُ فََردَّهُ َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - امِ  -َصلَّى َّللاَّ  صحيح(«)َواْبتَاَعهُ ِمْنهُ نَُعْيُم ْبُن النَّحَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قال المؤلف: فََصحَّ أَنَّ النَّبِيَّ  اِْلَْعبُِد؛ ِِلَنَّ  إنََّما َردَّ ِعْتَق أُولَئِكَ  -َصلَّى َّللاَّ

ُ أَْعلَُم  -لِثُلُثِِهْم  -َعلَْيِه السًََّلُم  -ُمْعتِقَهُْم لَْم يَُكْن لَهُ َماٌل َغْيُرهُْم، َوَكاَن ِعْتقُهُ  َكَما  -َوَّللَاَّ

َعلَى نَْفِسِه  قَاَل لَِكْعِب ْبِن َمالٍِك إْذ َجَعلَ  -َعلَْيِه السًََّلُم  -أَنَّهُ »ُرِوَي فِي بَْعِض اِْلَْخبَاِر: 

ُ َعلَْيِه: يُْجِزيك ِمْن َذلَِك الثُّلُثُ  ، لَِكنَّهُ « إْذ تَاَب َّللاَّ َعلَْيِه  -َوإِْن َكاَن هََذا اللَّْفظُ َّل يَِصحُّ

ًَلُم  ؛ فَأَْمَسَك َسْهَمهُ بَِخْيبََر، فَقَْد يَُكوُن َذلَِك « أَْمِسْك َعلَْيَك بَْعَض َمالِكَ »قَاَل لَهُ:  -السَّ

 اْلُمْعتُِق لَهُ فِي أَْربََعٍة ِمْنهُْم ِغنًى..

أَنَّ َرُجًًل أَْوَصى ِعْنَد َمْوتِِه فَأَْعتََق ِستَّةَ َمْملُوِكيَن لَْم يَُكْن »َعْن ِعْمَراَن ْبِن اْلُحَصْيِن: ■ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -لَهُ َماٌل َغْيُرهُْم، فََدَعا بِِهْم َرُسوُل َّللاَّ أَهُْم أَْثًَلثًا ثُمَّ أَْقَرَع  - َصلَّى َّللاَّ فََجزَّ

 صحيح(«)بَْينَهُْم فَأَْعتََق اْثنَْيِن، َوأََرقَّ أَْربََعةً، َوقَاَل لَهُ قَْوًّل َشِديًدا

ِحيُح  قال المؤلف: فََصحَّ أَنَّ َذلَِك اْلِعْتَق إنََّما َكاَن َوِصيَّةً، َوَّل ِخًَلَف أَنَّهَا الصَّ

َوايَتَاِن َحِديثًا َواِحًدا َواْلَمِريُض َسَواءٌ  َوهَُو  -، َوَّل تَُجوُز إّلَّ بِالثُّلُِث، فَإِْن َكانَْت الرِّ

فَقَْد اْرتَفََع اْلَكًَلُم، َوبَطََل تََعلُّقُهُْم بِِه، َوإِْن  -اِْلَْظهَُر الَِّذي َّل يََكاُد يُْمِكُن َوَّل يَُجوُز َغْيُرهُ 

فَِكًَلهَُما لَنَا، َوُمَوافٌِق لِقَْولِنَا َوُمَخالٌِف لِقَْولِِهْم، َوَعلَى  -ِكٌن بَِعيٌد َوهََذا ُممْ  -َكانَا َخبََرْيِن 

 ُكلِّ َحاٍل فَلَْيَس فِي َشْيٍء ِمْنهُ ِذْكٌر لَِمَرٍض َوَّل لِفِْعٍل فِي َمَرٍض أَْصًًل..

ِ َجا»َعْن َعاِمِر ْبِن َسْعِد ْبِن أَبِي َوقَّاٍص َعْن أَبِيِه قَاَل: ■  ُ  -َءنِي َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ قَْد بَلََغنِي ِمْن اْلَوَجِع َما  -َعلَْيِه َوَسلََّم  يَُعوُدنِي ِمْن َوَجٍع اْشتَدَّ بِي فَقُْلُت: يَا َرُسوَل َّللاَّ

: -َعلَْيِه السًََّلُم  -اَل تََرى، َوأَنَا ُذو َماٍل َوَّل يَِرثُنِي إّلَّ اْبنَةٌ لِي. أَفَأَتََصدَُّق بِثُلُثَْي َمالِي؟ قَ 

: الثُّلُُث، َوالثُّلُُث َكثِيٌر، إنََّك أَْن تََذَر -َعلَْيِه السًََّلُم  -َّل، قُْلُت: فَالشَّْطُر؟ قَاَل: َّل، ثُمَّ قَاَل 
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 صحيح(«)َوَرثَتََك أَْغنِيَاَء َخْيٌر ِمْن أَْن تََذَرهُْم َعالَةً يَتََكفَّفُوَن النَّاسَ 

ينَاهُ.. ُكلُّهُْم قَاَل فِي هََذا اْلَخبَِر: أَفَأُوِصي بَِمالِي قال المؤلف ا َحِديُث َسْعٍد: فَإِنَّا ُروِّ : َوأَمَّ

ِ؟ ثُمَّ بِنِْصفِِه  َوهَُو َخبٌَر َواِحٌد. فََصحَّ أَنَّ الَِّذيَن َرَوْوا لَْفَظ "  -أَْو بِثُلُثَْي َمالِي يَا َرُسوَل َّللاَّ

َدقَةَ فِي َحاِل اْلَحيَاِة؛  أَفَأَتََصدَُّق " َعنْ  ، َّل الصَّ ْهِريِّ إنََّما َعنَْوا بِِه اْلَوِصيَّةَ بًَِل َشكٍّ الزُّ

ِِلَنَّهُ ُكلَّهُ َخبٌَر َواِحٌد، َعْن َمقَاٍم َواِحٍد، َعْن َرُجٍل َواِحٍد، فِي ُحْكٍم َواِحٍد؛ َوُكلُّ َوِصيٍَّة 

 ..َصَدقَةٌ. َولَْيَس ُكلُّ َصَدقٍَة َوِصيَّةً 

َمِرْضُت َمَرًضا َشِديًدا فَأُْشفِيُت ِمْنهُ فََدَخَل َعلَيَّ »َعْن َعاِمِر ْبِن َسْعٍد َعْن أَبِيِه قَاَل: ■ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ ِ إنَّ لِي َماًّل َكثِيًرا َوإِنََّما تَِرثُنِي  -َصلَّى َّللاَّ فَقُْلُت: يَا َرُسوَل َّللاَّ

َواِحَدةٌ، أَفَأَتََصدَُّق بَِمالِي ُكلِِّه؟ قَاَل: َّل، قُْلُت: فَأُوِصي بِالشَّْطِر، قَاَل: َّل قُْلُت: يَا اْبنَةٌ لِي 

ِ فَبَِم أُوِصي؟ قَاَل: الثُّلَُث َوالثُّلُُث َكثِيٌر، إنَّك أَْن تََدَع َوَرثَتََك أَْغنِيَاَء َخْيٌر ِمْن  َرُسوَل َّللاَّ

 « .يَتََكفَّفُوَن النَّاسَ أَْن تََدَعهُْم َعالَةً 

 ■ ِ يِق أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ دِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي بَْكٍر الصِّ َ قَْد »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ إنَّ َّللاَّ

 «َسنَاتُِكمْ تََصدََّق َعلَْيُكْم بِثُلُِث أَْمَوالُِكْم ِعْنَد َمْوتُِكْم َرْحَمةً لَُكْم َوِزيَاَدةً فِي أَْعَمالُِكْم َوحَ 

قال المؤلف: َسنَُدهُ َغْيُر َمْشهُوٍر، َوَّل نَْدِري َحاَل َحْفِص ْبِن ُعَمَر ْبِن َمْيُموٍن، ثُمَّ لَْو 

ةٌ أَْصًًل؛ ِِلَنَّهُ لَْيَس  َصحَّ هَُو َوَجِميُع اْْلثَاِر الَّتِي َذَكْرنَا لَْم يَُكْن لَهُْم فِي َشْيٍء ِمْنهَا ُحجَّ

َ َعزَّ َوَجلَّ تََصدََّق َعلَْينَا ِعْنَد َمْوتِنَا بِثُلُِث أَْمَوالِنَا فِيهَا ُكلِّهَا  : فَهََذا يَْخُرُج َعلَى -إّلَّ أَنَّ َّللاَّ

ا أَنَّهُ اْلَوِصيَّةُ الَّتِي ِهَي بًَِل ِخًَلٍف نَافَِذةٌ بَْعَد اْلَمْوِت، َوَمْعُروٌف فِي اللَُّغِة الَّتِي بِهَا َخاطَبَنَ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - َرُسوُل َّللاَّ أَنَّ اْلَعَرَب تَقُوُل: َكاَن أَْمُر َكَذا ِعْنَد َمْوِت فًَُلٍن،  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َواْرتَدَّْت اْلَعَرُب ِعْنَد َمْوِت َرُسوِل َّللاَّ َوُولَِّي ُعَمُر ِعْنَد َمْوِت  -َصلَّى َّللاَّ

ْمٌر َمْعُروٌف َمْشهُوٌر. فََجِميُع هَِذِه اِْلَْخبَاِر َخاِرَجةٌ َعلَى هََذا أَْحَسَن هََذا أَ  -أَبِي بَْكٍر 

 ، ُخُروٍج، َوُمَوافِقَةٌ لِقَْولِنَا َعلَى اْلَحقِيقَِة، َحاَشا َخبََر اْلَعًَلِء ْبِن بَْدٍر َعْن أَبِي يَْحيَى اْلَمكِّيِّ

ُج َّل َعلَى قَْولِنَا وَ  َّل َعلَى قَْوِل أََحٍد ِمْنهُْم.. ثُمَّ َجِميُعهُْم ُمَخالٌِف لَِجِميِع هَِذِه فَإِنَّهُ َّل يَُخرَّ

: " ِعْنَد َمْوتِِه، َوِعْنَد َمْوتُِكْم " َولَْيَس فِي َشْيٍء ِمْنهَا ِذْكٌر  اْْلثَاِر؛ ِِلَنَّهُ لَْيَس فِيهَا إّلَّ

 ..لَِمَرٍض أَْصًًل، فَاْلَمَرُض َشْيٌء َزاُدوهُ بِآَرائِِهمْ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَاَل النَّبِيُّ »َعْن أَبِي قًَِلبَةَ ■  ِ تََعالَى: أَنَّهُ قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ فِي َخبٍَر َعْن َّللاَّ

 ضعيف مرسل(«)َجَعْلُت لََك طَائِفَةً ِمْن َمالَِك ِعْنَد َمْوتَِك أَْرَحُمَك بِهِ 

ِ َعْن قَتَاَدةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ اْبتَاُعوا أَْنفَُسُكْم ِمْن َربُِّكْم : »-َصلَّى َّللاَّ

ِ َحتَّى إَذا  أَيُّهَا النَّاُس، أََّل إنَّهُ لَْيَس ِّلْمِرٍئ َشْيٌء، أََّل َّل أَْعِرفَنَّ اْمَرأً بَِخَل بَِحقِّ َّللاَّ

 ضعيف مرسل(«)هُنَا هَهُنَاَحَضَرهُ اْلَمْوُت أََخَذ يَُذْعِذُع َمالَهُ هَ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َ تََصدََّق : »-َصلَّى َّللاَّ إنَّ َّللاَّ

ُن ضعيف() طَْلَحةُ بْ «)َعلَْيُكْم بِالثُّلُِث ِمْن أَْمَوالُِكْم ِعْنَد َوفَاتُِكْم ِزيَاَدةً لَُكْم فِي أَْعَمالُِكمْ 

 َعْمٍرو اْلَمكِّيُّ َوهَُو َكذَّاٌب(

 ■ : أَنَّ َرُجًًل أَْعتََق ُغًَلًما لَهُ ِعْنَد َمْوتِِه لَْيَس لَهُ َماٌل َغْيَرهُ، »َعْن أَبِي يَْحيَى اْلَمكِّيِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوَعلَْيِه َدْيٌن، فَأََمَرهُ َرُسوُل َّللاَّ ضعيف() «)ي قِيَمتِهِ أَْن يَْسَعى فِ  -َصلَّى َّللاَّ
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اٍج، َوهَُو َساقِطٌ(  ُمْرَسٌل، َوَعْن َحجَّ

أَنَّ َرُجًًل ِمْنهُْم أَْعتََق ُغًَلًما ِعْنَد َمْوتِِه َولَْم يَُكْن لَهُ َماٌل »َعْن َرُجٍل ِمْن بَنِي ُعْذَرةَ ■ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوسَ  -َغْيَرهُ، فََرفََع َذلَِك إلَى َرُسوِل َّللاَّ فَأَْعتََق ِمْنهُ الثُّلَُث َواْستَْسَعى  -لََّم َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف مرسل وعن مجهول(«)فِي الثُّلُثَْينِ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي الدَّْرَداِء أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ الَِّذي يَْعتُِق ِعْنَد »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 « .اْلَمْوِت َكاَلَِّذي يُْهِدي بَْعَد َما يَْشبَعُ 

ِحيِح َواْلَمِريِض  َدقَِة لِلصَّ قال المؤلف: َوهََذا نَصٌّ َجلِيٌّ َّل يَْحتَِمُل تَأِْويًًل َعلَى َجَواِز الصَّ

 َما لَْم يَأْتِِه اْلَمْوُت َويَِجْئ ُحلُوُل أََجلِِه ُدوَن تَأِْخيٍر قَِريٍب أَْو بَِعيٍد..

ُ َعْنهَا  -َعْن أَبِي بَْكٍر أَنَّهُ قَاَل لَِعائَِشةَ ■  ِعْنَد َمْوتِِه " إنِّي ُكْنُت نََحْلتُِك َجادَّ  -َرِضَي َّللاَّ

ِعْشِريَن َوْسقًا ِمْن َمالِي فَلَْو ُكْنِت َجَدْدتِيِه َوُحْزتِيِه لََكاَن لَِك، َوإِنََّما هَُو اْليَْوَم َماُل 

 اْلَواِرِث.

َحابَِة أَنَّ َمْن قَاَرَب اْلَمْوَت فََمالُهُ َماُل قال المؤلف: قالوا:فَأَْخبََر أَبُو بَْكٍر بَِحْضَرِة الصَّ 

 اْلَواِرِث..

َرِضَي  -فِي أَنَّهُ  -َوهُْم َمَعنَا أَْيًضا  -َوهََذا َّل ُمتََعلََّق لَهُْم بِِه أَْصًًل؛ ِِلَنَّهُ َّل يَْختَلُِف اْثنَاِن 

ُ َعْنهُ  َمْوتِِه، َوأَنَّهُ لَْم يَْعِن بَِذلَِك أَنَّ َماَل اْلَمِريِض  إنََّما َعنَى أَنَّهُ َماُل اْلَواِرِث بَْعدَ  -َّللاَّ

وِح فِي اْلَمِريِض، َوَّل  الَِّذي يَُموُت ِمْن َذلَِك اْلَمَرِض لِْلَواِرِث َما َداَم َشْيٌء ِمْن الرُّ

 إْذ قَالَ  -ِخًَلَف فِي أَنَّ أَْسَماَء لَْو َماتَْت 

ِ، َوُعْرَوةُ، َواْلُمْنِذُر، أَْوَّلُدهَا ِمْن َماِل أَبِي  - أَبُو بَْكٍر هََذا اْلقَْوَل لَهَا لََما َوِرَث َعْبُد َّللاَّ

 بَْكٍر َحبَّةَ َخْرَدٍل، َوَّل قِيَمتَهَا، فََما فَْوَق َذلَِك..

ْق َعْن اْبِن َمْسُعوٍد فِيَمْن أَْعتََق َعْبًدا لَهُ فِي َمَرِضِه َّل َماَل لَهُ َغْيُرهُ؟ قَاَل: اْعتِ ■ 

 ثُلُثَهُ.)ضعيف مرسل(

ْحَمِن أَنَّ َرُجًًل اْشتََرى َجاِريَةً فِي َمَرِضِه فَأَْعتَقَهَا ِعْنَد َمْوتِِه ■  َعْن اْلقَاِسِم ْبِن َعْبِد الرَّ

فََجاَء الَِّذيَن بَاُعوهَا بِثََمنِهَا فَلَْم يَِجُدوا لَهُ َماًّل فَقَاَل اْبُن َمْسُعوٍد: اْسِعي فِي 

 ضعيف مرسل(ثََمنِك.)

ْن أَْعتََق َعْبًدا لَهُ ِعْنَد َمْوتِِه، َولَْيَس لَهُ َماٌل َغْيَرهُ َوَعلَْيِه ■  َعْن اْلَحَسِن ُسئَِل َعلِيٌّ َعمَّ

 َدْيٌن؟ قَاَل: يَْعتُِق َويَْسَعى فِي اْلقِيَمِة.)ضعيف مرسل()فيه الحجاج بن أرطأة(

َرى النَّائُِم: أَنَّهُ يَُموُت إلَى ثًََلثَِة أَيَّاٍم فََطلََّق نَِساَءهُ َعْن نَافٍِع: أَنَّ َرُجًًل َرأَى فِيَما يَ ■ 

ْيطَاُن فِي َمنَاِمك فَأَْخبََرك:  َم َمالَهُ فَقَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب لَهُ: أََجاَءك الشَّ طَْلقَةً طَْلقَةً، َوقَسَّ

َءك َوقَسَّْمَت َمالَك ُردَّهُ َولَْو ِمتَّ لََرَجْمُت قَْبَرك أَنَّك تَُموُت إلَى ثًََلثَِة أَيَّاٍم فََطلَّْقَت نَِسا

َكَما يُْرَجُم قَْبُر أَبِي ِرَغاٍل فََردَّ َمالَهُ َونَِساَءهُ، َوقَاَل لَهُ ُعَمُر: َما أََراك تَْلبَُث إّلَّ يَِسيًرا 

 َحتَّى تَُموَت.

ِد ْبِن ِسيِريَن: أَنَّ اْمَرأَةً َرأَْت فِ ■  يَما يََرى النَّائُِم أَنَّهَا تَُموُت إلَى ثًََلثَِة أَيَّاٍم َعْن ُمَحمَّ

فََشذَّبَْت َمالَهَا َوِهَي َصِحيَحةٌ، ثُمَّ َماتَْت فِي اْليَْوِم الثَّالِِث فَأَْمَضى أَبُو ُموَسى اِْلَْشَعِريُّ 

 فِْعلَهَا.
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فِي َمالِِه فَقَْد أَْمَضاهُ أَبُو ُموَسى،  قال المؤلف: فَإِْن َكاَن لِْلُموقِِن بِاْلَمْوِت ُحْكُم اْلَمِريضِ 

ِحيِح فَقَْد َردَّهُ ُعَمُر، َولَْم يُْمِض ِمْنهُ ثُلُثًا َوَّل  فَهََذا ِخًَلُف قَْولِِهْم، َوإِْن َكاَن لَهُ ُحْكُم الصَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -َشْيئًا، َوهََذا ِخًَلُف قَْولِِهْم   َوبِاّلَِلَّ

 1111َحْجُر َعلَى اْمَرأٍَة َذاِت َزْوٍج[م]َمْسأَلَةٌ الْ 

قال ابن حزم:َوَكَذلَِك َّل يَُجوُز اْلَحْجُر أَْيًضا َعلَى اْمَرأٍَة َذاِت َزْوٍج؛ َوَّل بِْكٍر َذاِت أٍَب، 

َحاَضْت  : نَافٌِذ ُكلُّ َذلَِك ِمْن َرْأِس اْلَماِل إَذا-َوَصَدقَتُهَُما، َوِهبَتُهَُما  -َوَّل َغْيِر َذاِت أٍَب 

ُجِل َسَواًء َسَواًء ...  َكالرَّ

ِة لَهَا َزْوٌج َعْبٌد، َواْلَكافَِرِة لَهَا َزْوٌج ُمْسلٌِم، َواَلَّتِي  وقال أيضا: لَِكْن نَْسأَلُهُْم َعْن اْلُحرَّ

َدقَِة بِأَْكثََر ِمْن الثُّلُِث أَ  ْم َّل؟ فَإِْن قَالُوا: َّل، تُْسلُِم تَْحَت َكافٍِر، هَْل لِهَُؤَّلِء َمْنُعهُنَّ ِمْن الصَّ

 تَنَاقَُضوا، َوإِْن قَالُوا: نََعْم، َزاُدوا أُْخلُوقَةً..

ِة اْلَولَِد، أَْو اْلَوالِِد، أَْو اِْلَِخ، بَْل ِميَراُث  ْوِج فِي َمالِهَا َكُحجَّ ةَ الزَّ وقال أيضا: أَنَّ ُحجَّ

ْوَج َمَع اْلَولَِد  ْبُع، َولِْلَولَِد ثًََلثَةُ اِْلَْربَاِع هَُؤَّلِء أَْكثَُر؛ ِِلَنَّ الزَّ َواْلَوالُِد  -لَْيَس لَهُ إّلَّ الرُّ

ْوِج فِي أَنَّهُْم َّل يَْحُجبُهُْم أََحٌد َعْن اْلِميَراِث أَْصًًل، فَاْمنَُعوهَا َمَع اْلَولَِد،  َواْلَولَُد َكالزَّ

َدقَِة بِأَْكثََر ِمْن الثُّلُِث بِ  ةُ لِقَْولِنَا َواْلَوالِِد، ِمْن الصَّ : قَْوُل -هََذا اِّلْحتِيَاِط اْلفَاِسِد.. َوِمْن اْلُحجَّ

ِ تََعالَى: }ّل يَِحلُّ لَُكْم أَْن تَِرثُوا النَِّساَء َكْرهًا{ ]النساء:  [ فَبَطََل بِهََذا َمْنُعهَا ِمْن ١٢َّللاَّ

ِ تََعالَى:  َمالِهَا طََمًعا فِي أَْن يَْحُصَل لِْلَمانِِع بِاْلِميَراِث أَبًا َكاَن، أَْو َزْوًجا. َوقَْوُل َّللاَّ

قَاِت{ ]اِلحزاب:  قِيَن َواْلُمتََصدِّ [ َوقَاَل تََعالَى: }َوأَْنفِقُوا ِمْن َما َرَزْقنَاُكْم ٢١}َواْلُمتََصدِّ

ْق َعزَّ َوَجلَّ بَ ١٢ِمْن قَْبِل أَْن يَأْتَِي أََحَدُكُم اْلَمْوُت{ ]المنافقون:  َجاِل فِي [ فَلَْم يُفَرِّ ْيَن الرِّ

َدقَِة َوبَْيَن اْمَرأٍَة َوَرُجٍل، َوَّل بَْيَن َذاِت أٍَب بِْكٍر، أَْو َغْيِر َذاِت أٍَب  اْلَحضِّ َعلَى الصَّ

 ثَيٍِّب، َوَّل بَْيَن َذاِت َزْوٍج. َوَّل أَْرَملٍَة ..

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَ ■ ، َوأَبِي ثَْوٍر َوأَبِي قول المؤلف َهَُو قَْوُل ُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ بِي َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيِّ

 ُسلَْيَمانَ 

 َوأَْصَحابِِهْم.

ْوِج إّلَّ الثُّلُُث فَقَْط تَهَبُهُ َوتَتََصدَُّق بِِه ■  فَإَِذا  -أََحبَّ َزْوُجهَا أَْم َكِرهَ  -لَْيَس لَِذاِت الزَّ

أََحبَّ َزْوُجهَا أَْم  -َي أَْيًضا أَْن تَْفَعَل فِيِه َما َشاَءْت َمَضْت لَهَا ُمدَّةٌ َجاَز لَهَا فِي ثُلُِث َما بَقِ 

ِل: فُِسَخ  -َكِرهَ  فَإِْن َزاَدْت َعلَى  -َوهََكَذا أَبًَدا، فَإِْن َكاَن َذلَِك قَِريبًا ِمْن فِْعلِهَا فِي اِْلَوَّ

لَهُ َعْن آِخِرِه، بِِخًَلِف اْلَمِريضِ  إْن َشاَء َزْوُجهَا أَْن يَُردَّهُ، َوإِْن أَْنفََذهُ  الثُّلُِث َردَّ اْلُكلَّ أَوَّ

نَفََذ، فَإِْن َخفَِي َذلَِك َعْن َزْوِجهَا َحتَّى تَُموَت أَْو يُطَلِّقَهَا نَفََذ ُكلُّهُ، فَإِْن َوهَبَْت لَِزْوِجهَا. 

ا بَْيُعهَا َواْبتِيَاُعهَا فََجائٌِز  إَذا لَْم يَُكْن فِيِه  -أََحبَّ َزْوُجهَا أَْم َكِرهَ  -َمالَهَا ُكلَّهُ نَفََذ َذلَِك، َوأَمَّ

ا اْلبِْكُر فََمْحُجوَرةٌ َعلَى ُكلِّ َحاٍل  َّل  -َذاَت أٍَب َكانَْت أَْو َغْيَر َذاِت أٍَب  -ُمَحابَاةٌ ،َوأَمَّ

َداِق يَُجوُز لَهَا فِْعٌل فِي َمالِهَا، َوَّل فِي َشْيٍء ِمْنهُ، َوَّل أَْن تََضَع َعْن َزْوجِ  هَا ِمْن الصَّ

َج ثُمَّ  َوإِْن َعنََسْت َحتَّى تَْدُخَل بَْيَت َزْوِجهَا، َويُْعَرُف ِمْن َحالِهَا فَإِْن َوهَبَْت قَْبَل أَْن تَتََزوَّ

ا الَّتِي َكاَن لَهَ  َجْت: َكاَن لَهَا أَْن تَْرِجَع فِيَما َوهَبَْت إّلَّ إْن َكاَن يَِسيًرا، قَاَل: َوأَمَّ ا تََزوَّ
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ُجِل فِي نَفَاِذ ُحْكِمهَا فِي َمالِهَا ُكلِِّه.)مالك(  َزْوٌج ثُمَّ تَأَيََّمْت فََكالرَّ

َّل تَُجوُز لَهَا ِهبَتُهَا َحتَّى تَلَِد َولًَدا، أَْو تَْبلَُغ في بيت زوجها سنة.)شريح والحسن ■ 

 ومحمد بن سيرين (

ِمْن َمالِهَا َحتَّى تَلَِد َولًَدا، أَْو تَْمِضَي َعلَْيهَا َسنَةٌ فِي  لِْليَتِيَمِة ِخنَاقَاِن َّل يَُجوُز لَهَا َشْيءٌ ■ 

 بَْيِت َزْوِجهَا.)عطاء ومجاهد وقتادة والشعبي (

إذا عنست المرأة جازت هبتها.)الشعبي وروى عنه خًلف بعدم جواز هبتها في ■

 هذه الحالة(

، َوأَْحَمَد إَذا َولََدْت اْلَجاِريَةُ أَْو َولََد ِمْثلُهَا َجا■  َزْت ِهبَتُهَا.)النخعي َوهَُو قَْوُل اِْلَْوَزاِعيِّ

 ْبِن َحْنبٍَل، َوإِْسَحاَق ْبِن َراْهَوْيِه(

َّل تَُجوُز ِّلْمَرأٍَة َعِطيَّةٌ إّلَّ بِإِْذِن َزْوِجهَا.)طاوس وُرِوَي هََذا َعْن اْلَحَسِن، َوُمَجاِهٍد ■ 

 َوهَُو قَْوُل اللَّْيِث ْبِن َسْعٍد(

إَذا أَْعَطْت اْلَمْرأَةُ ِمْن َمالِهَا فِي َغْيِر َسفٍَه َوَّل ِضَراٍر َجاَزْت َعِطيَّتُهَا، َوإِْن َكِرهَ ■ 

 َزْوُجهَا.)الزهري(

 -اآليات واألحاديث واآلثار:

ُ بَْعَضهُمْ ■  َل َّللاَّ اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّ َجاُل قَوَّ ِ تََعالَى: }الرِّ َعلَى بَْعٍض  قَْوُل َّللاَّ

  َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِهْم{

َ تََعالَى لَْم يَُخصَّ بِهََذا اْلَكًَلِم َزْوًجا ِمْن أٍَب، َوَّل ِمْن أٍَخ.  قال المؤلف: فَإِنَّ َّللاَّ

َدلِيٌل َعلَى أَنَّ لَهُ ثُمَّ لَْو َكاَن فِيهَا نَصٌّ َعلَى اِْلَْزَواِج ُدوَن َغْيِرِهْم لََما َكاَن فِيهَا نَصٌّ َوَّل 

َمْنَعهَا ِمْن َمالِهَا، َوَّل ِمْن َشْيٍء ِمْنهُ، َوإِنََّما َكاَن يَُكوُن فِيِه أَْن يَقُوُموا بِالنَّظَِر فِي 

َل فِي النَّظَِر فِ  -أَْمَوالِِهنَّ  ْوِج أَْصًًل بَْل لَهَا ِعْنَدهُْم أَْن تَُوكِّ ي َوهُْم َّل يَْجَعلُوَن هََذا لِلزَّ

َمالِهَا َمْن َشاَءْت َعلَى َرْغِم أَْنِف َزْوِجهَا َوَّل ِخًَلَف فِي أَنَّهَا َّل يَْنفُُذ َعلَْيهَا بَْيُع َزْوِجهَا 

اُموَن َعلَى النَِّساِء{  َجاُل قَوَّ لَِشْيٍء ِمْن َمالِهَا.. َوَصحَّ أَنَّ اْلُمَراَد بِقَْولِِه تََعالَى: }الرِّ

ْوِج َعلَى [ َما َّل خِ ٢٦]النساء:  ًَلَف فِيِه ِمْن ُوُجوِب نَفَقَتِِهنَّ َوِكْسَوتِِهنَّ َعلَْيِهْم، فََذاُت الزَّ

ْوِج إْن اْحتَاَجْت َعلَى أَْهلِهَا فَقَْط .. ْوِج، َوَغْيُر َذاِت الزَّ  الزَّ

ُ َعلَ  -َعْن أَْسَماَء بِْنِت أَبِي بَْكٍر أَنَّهَا َجاَءْت النَّبِيَّ ■ » فَقَالَْت يَا نَبِيَّ  -ْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ا يُْدِخُل  بَْيُر، فَهَْل َعلَيَّ ُجنَاٌح فِي أَْن أَْرَضَخ ِممَّ ِ لَْيَس لِي َشْيٌء إّلَّ َما أَْدَخَل َعلَيَّ الزُّ َّللاَّ

؟ قَاَل: اْرَضِخي َما اْستَطَْعُت َوَّل تُوِكي فَيُوَكى َعلَْيكَ   صحيح(«)َعلَيَّ

ِ »اٍس يَقُوُل: عن اْبَن َعبَّ ■ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَْشهَُد َعلَى َرُسوِل َّللاَّ لََصلَّى قَْبَل  -َصلَّى َّللاَّ

ثُمَّ َخطََب فََرأَى أَنَّهُ لَْم يُْسِمْع النَِّساَء فَأَتَاهُنَّ فََذكََّرهُنَّ َوَوَعظَهُنَّ َوأََمَرهُنَّ  -اْلُخْطبَِة 

َدقَِة َوبًَِلٌل قَائٌِل بِ  ثَْوبِِه، فََجَعلَْت اْلَمْرأَةُ تُْلقِي: اْلَخاتََم، َواْلُخْرَص، بِالصَّ

 صحيح(«)َوالشَّْيءَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ َعْن النَّبِيِّ ■  أََمَر أَْن يَْخُرَج فِي اْلِعيَدْيِن »: أَنَّهُ -َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(« اْلَعَواتُِق َوَذَواُت اْلُخُدورِ 

ِ »َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َكاَن يَْخُرُج يَْوَم  -َصلَّى َّللاَّ
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اِْلَْضَحى، َويَْوَم اْلفِْطِر، َوَكاَن يَقُوُل: تََصدَّقُوا تََصدَّقُوا، َوَكاَن أَْكثَُر َمْن يَتََصدَُّق 

 صحيح(«)النَِّساءُ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َذا أَْمُر النَّبِيِّ قال المؤلف: فَهَ  َدقَِة ُعُموًما. -َصلَّى َّللاَّ  النَِّساَء بِالصَّ

بَْيَر ِخْدَمةَ اْلبَْيِت، َوأَُسوُس ■  يِق قَالَْت: ُكْنت أَْخِدُم الزُّ دِّ أَنَّ أَْسَماَء بِْنَت أَبِي بَْكٍر الصِّ

ثُمَّ  -لَْيِه، فَلَْم يَُكْن َشْيٌء أََشدَّ َعلَيَّ ِمْن ِسيَاَسِة اْلفََرِس فََرَسهُ، ُكْنت أَْحتَشُّ لَهُ، َوأَقُوُم عَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َجاَء النَّبِيَّ  َسبِيٌّ فَأَْعطَاهَا َخاِدًما، ثُمَّ َذَكَرْت َحِديثًا َوفِيِه أَنَّهَا  -َصلَّى َّللاَّ

نَ  بَْيُر َوثَمَّ ؟ قَالَْت: أَنَّى، لَِكْن بَاَعْتهَا، قَالَْت: فََدَخَل الزُّ هَا فِي ِحْجِري فَقَاَل: هَبِيهَا إلَيَّ

 تََصدَّْقت بِهَا .)صحيح(

َدقَةَ بِثََمِن َخاِدِمهَا،  يِق، قَْد أَْنفََذْت الصَّ دِّ بَْيُر، َوأَْسَماُء بِْنُت الصِّ قال المؤلف: فَهََذا الزُّ

 لَْم تَُكْن تَْملُِك َشْيئًا َغْيَرهَا، أَْو َكاَن أَْكثََر َما َمَعهَا .َوبَْيَعهَا بَِغْيِر إْذِن َزْوِجهَا، َولََعلَّهَا 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن النَّبِيِّ ■  تُْنَكُح اْلَمْرأَةُ لَِمالِهَا َوَجَمالِهَا َوَحَسبِهَا : »-َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َوِدينِهَا

نَِّة َعْن  قال المؤلف: قَالُوا: فَإَِذا نََكَحهَا لَِمالِهَا فَلَهُ فِي َمالِهَا ُمتََعلٌَّق؛ ..َوهََذا تَْحِريٌف لِلسُّ

ا اْلَخبَُر  هُ بُْطًَلنًا.. فَأَمَّ « تُْنَكُح اْلَمْرأَةُ ِِلَْربَعٍ »َمَواِضِعهَا َوأََغثُّ َما يَُكوُن ِمْن اْلقِيَاِس َوأََشدُّ

ْيِه، َوَّل إبَاَحتُهُ فَْضًًل َعْن َغْيِر َذلَِك، بَْل فِيِه فَلَْيَس فِيِه التَّْغبِيطُ بَِذلَِك، َوَّل اْلَحضُّ َعلَ 

يِن لِقَْولِِه  ْجُر َعْن أَْن تُْنَكَح لَِغْيِر الدِّ فَاْظفَْر »فِي هََذا اْلَخبَِر نَْفِسِه  -َعلَْيِه السًََّلُم  -الزَّ

ينِ  ٍل فِيِه َعلَى أَنَّهَا َمْمنُوَعةٌ ِمْن َمالِهَا ثُمَّ هَْبَك أَنَّهُ ُمبَاٌح ُمْستََحبٌّ أَيُّ َدلِي«..بَِذاِت الدِّ

اِعيَن فِي َماٍل َّل يَِحلُّ لَهُ ِمْنهُ َشْيٌء إّلَّ َما يَِحلُّ ِمْن َماِل َجاِرِه َوهَُو َما  بَِكْونِِه أََحَد الطَّمَّ

 طَابَْت لَهُ بِِه نَْفُسهَا َونَْفُس َجاِرِه َوَّل َمِزيَد.

 َ ْسًَلِم َعلَْيِهَما َوأَْيًضا: فَإِنَّ َّللاَّ نَِّة الَّتِي أَْجَمَع أَْهُل اْْلِ  تََعالَى اْفتََرَض فِي اْلقُْرآِن َوالسُّ

 ، ، َوإِْسَكانَهُنَّ ْوَجاِت؛ َوِكْسَوتَهُنَّ إْجَماًعا َمْقطُوًعا بِِه ُمتَيَقَّنًا أَنَّ َعلَى اِْلَْزَواِج نَفَقَاِت الزَّ

، َوَجَعَل لَهُنَّ  َجاِل ِمْنهُنَّ َسَواًء َسَواًء  َوَصُدقَاتِِهنَّ َجاِل َكَما َجَعلَهُ لِلرِّ  -اْلِميَراَث ِمْن الرِّ

فََصاَر بِيَقِيٍن ِمْن ُكلِّ ِذي َمْسَكِة َعْقٍل َحقُّ اْلَمْرأَِة فِي َماِل َزْوِجهَا َواِجبًا َّلِزًما.. ثُمَّ 

ْوُج فِي ِميَراثِهَا َوَّل فَْرَق. فَإِْن َكاَن َذلَِك تَْرُجو ِمْن ِميَراثِِه بَْعَد اْلَمْوِت َكَما يَْرُجو الزَّ 

ُجِل َمْنَعهَا ِمْن َمالِهَا فَهَُو لِْلَمْرأَِة أَْوَجُب، َوأََحقُّ فِي َمْنِعِه ِمْن َمالِِه إّلَّ بِإِْذنِهَ  ا؛ ُموِجبًا لِلرَّ

ْجُر، فَيَا لَْلَعَجِب فِي ِِلَنَّ لَهَا ِشْرًكا َواِجبًا فِي َمالِِه، َولَْيَس لَهُ فِي َمالِهَا  إّلَّ التَّبُّ َوالزَّ

 َعْكِس اِْلَْحَكاِم..

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قِيَل لَِرُسوِل َّللاَّ : أَيُّ النَِّساِء َخْيٌر؟ قَاَل: -َصلَّى َّللاَّ

هُ إَذا نَظََر، َوتُِطيُعهُ إَذا أََمَر، َوَّل تُ   « .َخالِفُهُ فِي نَْفِسهَا َوَمالِهَا بَِما يَْكَرهُ الَِّذي تَُسرُّ

َعْن اْبِن َعْجًَلَن  -َوهَُو أَْوثَُق النَّاِس فِيِه  -قال المؤلف: يَْحيَى ْبَن بَُكْيٍر َرَواهُ َعْن اللَّْيِث 

ُ َعلَْيهِ  -َعْن َسِعيٍد اْلَمْقبُِريِّ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ  َوَّل »فَقَاَل فِيِه:  -َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ

 « .تَُخالِفُهُ فِي نَْفِسهَا َوَمالِِه بَِما يَْكَرهُ 

ِ »َعْن اْبِن ُعَمَر ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُسئَِل َرُسوُل َّللاَّ ْوِج َعلَى  -َصلَّى َّللاَّ َما َحقُّ الزَّ

فََعلَْت َكاَن لَهُ اِْلَْجُر. َوَكاَن َعلَْيهَا َزْوَجتِِه؟ قَاَل: َّل تََصدَُّق إّلَّ بِإِْذنِِه، فَإِْن 
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َولَْيَس  -َولَْيَث ْبَن أَبِي ُسلَْيٍم  -َوهَُو َمْجهُوٌل  -ضعيف() فِيِه ُموَسى ْبَن أَْعيََن «)اْلِوْزرُ 

)  بِاْلقَِويِّ

ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص: ■  ِ »َعْن َعْبِد َّللاَّ ُ  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ا فَتََح  - َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ لَمَّ

 ضعيف منقطع(«)َمكَّةَ َخطََب فَقَاَل: َّل تَُجوُز ِّلْمَرأٍَة َعِطيَّةٌ فِي َمالِهَا إّلَّ بِإِْذِن َزْوِجهَا

 ■ ِ ُ  -َعْن ِعْكِرَمةَ، َوقَاَل اْبُن طَاُوٍس: َعْن أَبِيِه، ثُمَّ اتَّفَقَا: أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  َعلَْيِه َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف مرسل(«)َّل يَِحلُّ ِّلْمَرأٍَة َشْيٌء فِي َمالِهَا إّلَّ بِإِْذِن َزْوِجهَا»قَاَل:  -َوَسلََّم 

َعْن ُشَرْيٍح قَاَل: َعِهَد إلَيَّ ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب أَْن َّل أُِجيَز َعِطيَّةَ َجاِريٍَة َحتَّى تَلَِد َولًَدا، ■ 

 هَا َحْوًّل.أَْو تَُحوَل فِي بَْيتِ 

ْعبِيِّ قَاَل: قََرْأت ِكتَاَب ُعَمَر إلَى ُشَرْيٍح بَِذلَِك، َوَذلَِك أَنَّ َجاِريَةً ِمْن قَُرْيٍش ■  َعْن الشَّ

قَاَل لَهَا أَُخوهَا َوِهَي ُمَملََّكةٌ: تََصدَّقِي َعلَيَّ بِِميَراثِك ِمْن أَبِيك؟ فَفََعلَْت، ثُمَّ طَلَبَْت ِميَراثَهَا 

 هُ َعلَْيهَا.فََردَّ 

َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك، َوهَُو أَنَّهُ َّل يَُجوُز لَِذاِت َزْوٍج َعِطيَّةٌ فِي َشْيٍء ِمْن َمالِهَا إّلَّ بِإِْذِن ■ 

  َزْوِجهَا.

َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: َّل يَِحلُّ لِْلَمْرأَِة أَْن تَتََصدََّق ِمْن بَْيِت َزْوِجهَا إّلَّ ■ 

 ِه.)ضعيف()فيه عبد الملك العزرمي(بِإِْذنِ 

 َولَهَا ِستُّوَن َسنَةً إّلَّ بِإِْذِن اْبِن ُعَمَر. -أَنَّ َصفِيَّةَ بِْنَت أَبِي ُعبَْيٍد َكانَْت َّل تَْعتُِق ■ َ

هُ َعلَى قال المؤلف: هََذا لَْيَس فِيِه َدلِيٌل َعلَى أَنَّهُ َّل يََرى لَهَا َذلَِك َجائًِزا ُدوَن إْذنِِه، لَِكنَّ 

ْحبَِة فَقَْط.  ُحْسِن الصُّ

ِد ْبِن ِسيِريَن أَنَّ اْمَرأَةً َرأَْت فِيَما يََرى النَّائُِم أَنَّهَا تَُموُت إلَى ثًََلثَِة أَيَّاٍم ■  َعْن ُمَحمَّ

ا َكاَن فَأَْقبَلَْت َعلَى َما بَقَِي ِمْن اْلقُْرآِن َعلَْيهَا فَتََعلََّمْتهُ، َوَشذَّبَْت َمالَهَا، َوهِ  َي َصِحيَحةٌ، فَلَمَّ

َ، َوأَْقَرأُ َعلَْيك  يَْوُم الثَّالِِث َدَخلَْت َعلَى َجاَراتِهَا فََجَعلَْت تَقُوُل: يَا فًَُلنَةُ أَْستَْوِدُعك َّللاَّ

ُ  -السًََّلَم؟ فََجَعْلَن يَقُْلَن لَهَا: َّل تَُموتِيَن اْليَْوَم، َّل تَُموتِيَن اْليَْوَم  فََماتَْت،  - إْن َشاَء َّللاَّ

فََسأََل َزْوُجهَا أَبَا ُموَسى اِْلَْشَعِريَّ َعْن َذلَِك؟ فَقَاَل لَهُ أَبُو ُموَسى: أَيُّ اْمَرأٍَة َكانَْت 

ِهيَد، َولَِكنَّهَا فََعلَ   تْ اْمَرأَتُك؟ فَقَاَل: َما أَْعلَُم أََحًدا َكاَن أَْحَرى ِمْنهَا أَْن تَْدُخَل اْلَجنَّةَ إّلَّ الشَّ

َما فََعلَْت، َوِهَي َصِحيَحةٌ؟ فَقَاَل أَبُو ُموَسى: ِهَي َكَما تَقُوُل فََعلَْت َما فََعلَْت، َوِهَي 

 َصِحيَحةٌ فَلَْم يَُردَّهُ أَبُو ُموَسى.

 1111]َمْسأَلَةٌ لِْلَمْرأَِة أَْن تَتََصدََّق ِمْن َماِل َزْوِجَها[م

لَهَا أَْن تَتََصدََّق ِمْن َماِل َزْوِجهَا أََحبَّ أَْم َكِرهَ، َوبَِغْيِر إْذنِِه  َولِْلَمْرأَِة َحقٌّ َزائٌِد، َوهَُو أَنَّ 

َغْيَر ُمْفِسَدٍة، َوِهَي َمأُْجوَرةٌ بَِذلَِك، َوَّل يَُجوُز لَهُ أَْن يَتََصدََّق ِمْن َمالِهَا بَِشْيٍء أَْصًًل إّلَّ 

نَْفٍس إِّل َعلَْيهَا{..ثُمَّ َوَجَب أَْن يَُخصَّ ِمْن َذلَِك َما بِإِْذنِهَا، قَاَل تََعالَى: }َوّل تَْكِسُب ُكلُّ 

ُ تََعالَى َعلَى لَِساِن َرُسولِِه .. هُ َّللاَّ  َخصَّ

 -األحاديث واآلثار:

 ٍ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َّل تَُصْم اْلَمْرأَةُ : »-َصلَّى َّللاَّ

 ِمْن بَْعلُهَا َشاِهٌد إّلَّ بِإِْذنِِه َوَّل تَأَْذْن فِي بَْيتِِه َوهَُو َشاِهٌد إّلَّ بِإِْذنِِه، َوَما أَْنفَقَْت ِمْن َكْسبِهِ وَ 
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 )صحيح(« َغْيِر أَْمِرِه فَإِنَّ نِْصَف أَْجِرِه لَهُ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ إَذا أَْنفَقَْت » -َصلَّى َّللاَّ

اْلَمْرأَةُ ِمْن بَْيِت َزْوِجهَا َغْيَر ُمْفِسَدٍة َكاَن لَهُ أَْجُرهُ بَِما َكَسَب، َولَهَا ِمْثلُهُ بَِما أَْنفَقَْت، 

 يح()صح« َولِْلَخاِزِن ِمْثُل َذلَِك ِمْن َغْيِر أَْن يَْنقَُص ِمْن أُُجوِرِهْم َشْيءٌ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي أَُماَمةَ اْلبَاِهلِيِّ " َسِمْعت َرُسوَل َّللاَّ َّل »يَقُوُل:  -َصلَّى َّللاَّ

ِ َوَّل الطََّعاَم؟  تُْنفُِق اْلَمْرأَةُ َشْيئًا ِمْن بَْيِت َزْوِجهَا إّلَّ بِإِْذِن َزْوِجهَا، قِيَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

َعْن  -َوهَُو َضِعيٌف  -)ضعيف() َعْن إْسَماِعيَل ْبِن َعيَّاٍش « ْفَضُل أَْمَوالِنَاقَاَل: َذلَِك أَ 

 ُشَرْحبِيَل ْبِن ُمْسلٍِم َوهَُو َمْجهُوٌل(

ٍق اْلِعْجلًِي ■  ِ »َعْن ُمَورِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َسأَلَْتهُ اْمَرأَةٌ َما يَِحلُّ  -َصلَّى َّللاَّ

طَُب تَأُْكلِينَهُ َوتُْهِدينَهُ  ِمنْ  ؟ قَاَل: الرُّ  مرسل(«)أَْمَواِل أَْزَواِجِهنَّ

ِ »َعْن اْلَحَسِن ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَاَل َرُجٌل لَِرُسوِل َّللاَّ : َصاِحبَتِي تَتََصدَُّق ِمْن -َصلَّى َّللاَّ

قَاَل: أََرأَْيَت إْن نَهَْيتَهَا َعْن َذلَِك؟ قَاَل:  َمالِي، َوتُْطِعُم ِمْن طََعاِمي؟ قَاَل: أَْنتَُما َشِريَكانِ 

 ضعيف مرسل(«)لَهَا َما نََوْت َولََك َما بَِخْلتَ 

اْبِن َعبَّاٍس أَنَّ اْمَرأَةً قَالَْت لَهُ آُخُذ ِمْن َماِل َزْوِجي فَأَتََصدَُّق بِِه؟ قَاَل: اْلُخْبُز َوالتَّْمُر، ■ 

أَتُِحبِّيَن أَْن يَتََصدََّق َعلَْيِك؟ قَالَْت: َّل، قَاَل: فًََل تَأُْخِذي َدَراِهَمهُ إّلَّ قَالَْت: فََدَراِهُمهُ؟ قَاَل: 

 بِإِْذنِِه.

َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ " َّل يَِحلُّ لِْلَمْرأَِة أَْن تَتََصدََّق ِمْن بَْيِت َزْوِجهَا بَِغْيِر إْذنِِه ■ 

 ")ضعيف()فيه العزرمي(

أَبِي َحاِزٍم َعْن اْمَرأَتِِه: أَنَّهَا َكانَْت ِعْنَد َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن فََسأَلَْتهَا َعْن قَْيِس ْبِن ■ 

 اْمَرأَةٌ هَْل تَتََصدَُّق اْلَمْرأَةُ ِمْن بَْيِت َزْوِجهَا؟ فَقَالَْت َعائَِشةُ: نََعْم، َما لَْم تَِق َمالَهَا بَِمالِِه.

[م]َمْسأَلَةٌ اْلَعْبُد فِي َجوَ   1111اِز َصَدقَتِِه َوِهبَتِِه َوبَْيِعِه َوِشَرائِِه َكاْلُحرِّ

ِة َما لَْم يَْنتَزِ  ، َواِْلََمِة َكاْلُحرَّ ْع َواْلَعْبُد فِي َجَواِز َصَدقَتِِه، َوِهبَتِِه، َوبَْيِعِه، َوِشَرائِِه َكاْلُحرِّ

 َسيُِّدهَُما َمالَهَُما....

 1111ْم يَْبلُْغ[م]َمْسأَلَةٌ اْلَحَجر َعلَى َمْن لَ 

ا َمْن لَْم يَْبلُْغ، أَْو بَلََغ َوهَُو َّل يَُميُِّز َوَّل يَْعقُِل أَْو َذهََب تَْميِيُزهُ بَْعَد أَْن بَلََغ ُمَميِّ  : -ًزا َوأَمَّ

ِمْن قَْوِل َرُسوِل فَهَُؤَّلِء َغْيُر ُمَخاطَبِيَن َوَّل يَْنفُُذ لَهُْم أَْمٌر فِي َشْيٍء ِمْن َمالِِهْم لَِما َذَكْرنَا 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ بِيَّ َحتَّى يَْبلَُغ، : »-َصلَّى َّللاَّ ُرفَِع اْلقَلَُم َعْن ثًََلٍث، فََذَكَر الصَّ

 « .َواْلَمْجنُوَن َحتَّى يَْبَرأَ 

هُ فِي السَّاَعاِت الَّتِي يُفِيُق : َجاَز فِْعلُ -فَإِْن َكاَن اْلَمْجنُوُن يُفِيُق تَاَرةً َويَْعقُِل، َويَُجنُّ أُْخَرى 

فِيهَا، َوبَطََل فِْعلُهُ فِي السَّاَعاِت الَّتِي يَُجنُّ فِيهَا..َوِمْن ُحِجَر َعلَْيِه َمالُهُ لِِصَغٍر أَْو ُجنُوٍن، 

ي بَْيٍع أَْو فََسَواٌء َكاَن َعلَْيِه َوِصيٌّ ِمْن أٍَب أَْو ِمْن قَاٍض ُكلُّ َمْن نَظََر لَهُ نَظًَرا َحَسنًا فِ 

، َوإِْن أَْنفََذ َعلَْيِه اْلَوِصيُّ َما لَْيَس نَظًَرا لَْم -اْبتِيَاٍع، أَْو َعَمٍل َما  : فَهَُو نَافٌِذ َّلِزٌم َّل يَُردُّ

 ِ ِ{ .. َولِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ اِميَن بِاْلقِْسِط ُشهََداَء ّلِِلَّ ِ تََعالَى: }ُكونُوا قَوَّ َصلَّى  - يَُجْز، لِقَْوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   « .اْلُمْسلُِم أَُخو اْلُمْسلِِم َّل يَْظلُِمهُ َوَّل يُْسلُِمهُ : »-َّللاَّ
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ِم لَهُ فََصحَّ أَنَّ ُكلَّ ُمْسلٍِم فَهَُو َولِيٌّ لُِكلِّ ُمْسلٍِم، َوأَنَّهُ َمأُْموٌر بِالنَّظَِر لَهُ بِاِْلَْحَوِط َوبِاْلقِيَا

ِغيِر، َواَلَِّذي َّل بِاْلقِْسِط، َوبِ  التََّعاُوِن َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى؛ فَُكلُّ بِرٍّ َوتَْقَوى أَْنفََذهُ اْلُمْسلُِم لِلصَّ

 يَْعقُِل فَهَُو نَافٌِذ بِنَصِّ اْلقُْرآِن، َولَْم يَأِْت قَطُّ نَصٌّ بِإِْفَراِد اْلَوِصيِّ بَِذلَِك َوَرَد َما ِسَواهُ.

ِغيِر الَِّذي لَهُ أٌَب قُْلنَا: نََعْم، هََكَذا نَقُوُل، َولَْو أَنَّ أَبَاهُ فَإِْن قِيَل: فَ  أَِجيُزوا هََذا فِي الصَّ

 يُِسيُء لَهُ النَّظََر لَُمنَِع ِمْن َذلَِك.

ْلنَا: َمنََعنَا فَإِْن قَالُوا: فَأَِجيُزوا هََذا ِمْن اْلُمْسلِِميَن بَْعِضِهْم َعلَى بَْعٍض بِهََذا اللَّْيِل نَْفِسِه قُ 

ِ تََعالَى: }َوّل تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إِّل َعلَْيهَا{ فَاْلُمَخاطَُب اْلُمَكلَُّف اْلُمتََملُِّك   ِمْن َذلَِك قَْوُل َّللاَّ

لُّ َمْن َمالَهُ َّل يَُجوُز ِِلََحٍد أَْن يَْكِسَب َعلَْيِه َغْيَره.. َوَكَذلَِك اْلَغائُِب الَِّذي يَُضيُِّع َمالَهُ، فَكُ 

َم َوَكاَن َّل َضَرَر فِي تَْرِك  َسبََق إلَى ُحْسِن النَّظَِر فِيِه نَفََذ َذلَِك، إّلَّ فِيَما يُْمنَُع ِمْنهُ إَذا قُدِّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -إْنفَاِذِه فَهََذا لَْيَس ِِلََحٍد إْنفَاُذهُ َعلَْيِه لَِما َذَكْرنَا   َوبِاّلَِلَّ

يُْدفََع إلَى َمْن لَْم يَْبلُْغ َشْيٌء ِمْن َمالِه وبيع مال اليتيم للوصي  ]َمْسأَلَةٌ ََل 

 1111/1111عليِه[م

 ، َوَمْن بَاَع َما َوَجَب بَْيُعهُ لَِصِغيٍر، أَْو لَِمْحُجوٍر َغْيِر ُمَميٍِّز، أَْو لُِمْفلٍِس، أَْو لَِغائٍِب بَِحقٍّ

، أَْو بَاَع فِي َوِصيَِّة اْلَميِِّت، أَْو اْبتَاَع ِمْن نَْفِسِه لِْلَمْحُجوِر، أَْو اْبتَاَع لَهُْم َما َوَجَب اْبتِيَاُعهُ 

ِغيِر، أَْو لُِغَرَماِء اْلُمْفلِِس أَْو لِْلَغائِِب، أَْو بَاَع لَهُْم ِمْن نَْفِسِه فَهَُو َسَواٌء، َكَما لَْو  أَْو لِلصَّ

ْن َغْيِرِه َوَّل فَْرَق، إْن لَْم يَُحاِب نَْفَسهُ فِي ُكلِّ َذلَِك، اْبتَاَع لَهُْم ِمْن َغْيِرِه، أَْو بَاَع لَهُْم مِ 

 : َجاَز، َوإِْن َحابَى نَْفَسهُ، أَْو َغْيَرهُ: بَطََل..-َوَّل َغْيَرهُ 

 -أقوال الفقهاء:

 ْيِه.قول المؤلف هو قول: أَبي يُوُسَف، َوأَبي ُسلَْيَماَن، َوُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ فِي أََحِد قَْولَ ■

ََ أبو ■  َّل يَْبتَاُع لِنَْفِسِه ِمْن َماِل يَتِيِمِه َشْيئًا.)أبو حنيفة وروى مثله عن الشافعي َوقَاَل

ا بِاْلقِيَمِة فَأَقَلَّ فًََل ،( ةً أُْخَرى: إْن اْبتَاَع ِمْنهُ بِأَْكثََر ِمْن اْلقِيَمِة َجاَز َوأَمَّ  حنيفة َمرَّ

وِق فَإِْن ■   بَلََغ أَْكثََر بَطََل َعْقُدهُ، َوإِّلَّ فَهَُو لَهُ َّلِزٌم.)مالك(يُْحَمُل إلَى السُّ

 -اآلثار:

َعْن ِصلَةَ ْبِن ُزفََر، قَاَل: َجاَء َرُجٌل إلَى اْبِن َمْسُعوٍد َعلَى فََرٍس، فَقَاَل: إنَّ َعمِّي ■ 

 تَْستَْقِرْض ِمْن أَْمَوالِِهْم أَْوَصى إلَيَّ بِتَِرَكتِِه َوهََذا ِمْنهَا أَفَأَْشتَِريه؟ قَاَل: َّل، َوَّل 

 َشْيئًا.)صحيح(

ِ تََعالَى ِمنِّي بَِمْنِزلَِة َماِل اْليَتِيِم، ■  َعْن يَْرفَا َمْولَى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب قَاَل: أَْنَزْلت َماَل َّللاَّ

 إْن اْحتَْجت إلَْيِه أََخْذت ِمْنهُ، فَإَِذا أَْيَسْرُت قََضْيت.

 َذا ُعَمُر َّل يُْنِكُر اِّلْستِْقَراَض ِمْن َماِل اْليَتِيِم.قال المؤلف: فَهَ 

َوَكَذلَِك َصحَّ َعْن اْبِن ُعَمَر أَْيًضا. َوَّل فَْرَق بَْيَن أَْخِذ َماِل اْليَتِيِم قَْرًضا َوَردِّ ِمْثلِِه بَْعَد 

 ْثلِِه نَْقًدا.َذلَِك َوبَْيَن اْبتِيَاِعِه بِِمْثِل ثََمنِِه َوقِيَمتِِه َوإِْعطَاِء مِ 

 1111َمْسأَلَةٌ اْلَوِصي  ََل يَأُْكل ِمْن َماِل َمْن إلَى نَظَِرِه ُمطَاَرفَةًّ[م

َوَّل يَِحلُّ لِْلَوِصيِّ أَْن يَأُْكَل ِمْن َماِل َمْن إلَى نَظَِرِه ُمطَاَرفَةً، لَِكْن إْن اْحتَاَج اْستَأَْجَرهُ لَهُ 

ِ تََعالَى: }َوّل تَْقَربُوا َماَل اْليَتِيِم إِّل بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن{  اْلَحاِكُم بِأُْجَرٍة ِمْثِل َعَملِهِ  لِقَْوِل َّللاَّ
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 [١١٢]اِلنعام: 

ِ تََعالَى: }َوَمْن َكاَن فَقِيًرا فَْليَأُْكْل بِاْلَمْعُروِف{ ]النساء:  [ قُْلنَا: قَْد ٤فَإِْن َذَكُروا قَْوَل َّللاَّ

 -َذا اِْلَْكَل اْلَمأُْموَر بِِه إنََّما هَُو فِي َماِل نَْفِسِه، َّل فِي َماِل اْليَتِيِم قَاَل بَْعُض السَّلَِف: إنَّ هَ 

َ تََعالَى يَقُوُل: }إِنَّ الَِّذيَن يَأُْكلُوَن أَْمَواَل اْليَتَاَمى ظُْلًما إِنََّما يَأْ  ُكلُوَن َوهَُو اِْلَْظهَُر؛ ِِلَنَّ َّللاَّ

[ فَِهَي َحَراٌم أََشدُّ التَّْحِريِم إّلَّ َعلَى ١٢ْصلَْوَن َسِعيًرا{ ]النساء: فِي بُطُونِِهْم نَاًرا َوَسيَ 

ُ تََعالَى  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -َسبِيِل اِْلُْجَرِة أَْو اْلبَْيِع اللََّذْيِن أَبَاَحهَُما َّللاَّ  َوبِاّلَِلَّ

ْكَراِه[   ]ِكتَاُب اإْلِ
ْكَراهُ يَْنقَِسُم   1111قِْسَمْيِن[م]َمْسأَلَةٌ اإْلِ

ْكَراهُ يَْنقَِسُم قِْسَمْيِن: إْكَراهٌ َعلَى َكًَلٍم، َوإِْكَراهٌ َعلَى فِْعٍل -ا ْكَراهُ َعلَى اْلَكًَلِم َّل -ْْلِ : فَاْْلِ

ْنكَ  ْقَراِر، َوالنَِّكاِح، َواْْلِ اِح، يَِجُب بِِه َشْيٌء، َوإِْن قَالَهُ اْلُمْكَرهُ، َكاْلُكْفِر، َواْلقَْذِف، َواْْلِ

يَماِن، َواْلِعْتِق، َواْلِهبَِة، َوإِْكَراِه  ْجَعِة، َوالطًََّلِق، َواْلبَْيِع، َواِّلْبتِيَاِع، َوالنَّْذِر، َواْْلِ َوالرَّ

يَماِن، َوَغْيِر َذلَِك؛ ِِلَنَّهُ فِي قَْولِِه َما أُْكِرهَ َعلَْيِه إنََّما هَُو َحاكٍ  يِّ اْلِكتَابِيِّ َعلَى اْْلِ مِّ لِلَّْفِظ  الذِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -الَِّذي أُِمَر أَْن يَقُولَهُ..َوقَْد قَاَل َرُسوُل َّللاَّ إنََّما اِْلَْعَماُل : »-َصلَّى َّللاَّ

فََصحَّ أَنَّ ُكلَّ َمْن أُْكِرهَ َعلَى قَْوٍل َولَْم يَْنِوِه ُمْختَاًرا لَهُ « بِالنِّيَّاِت َولُِكلِّ اْمِرٍئ َما نََوى

 إِنَّهُ َّل يَْلَزُمهُ.فَ 

ْكَراهُ َعلَى اْلفِْعِل يَْنقَِسُم قِْسَمْيِن  ُروَرةُ، َكاِْلَْكِل  -: أََحُدهَُما -َواْْلِ ُكلُّ َما تُبِيُحهُ الضَّ

ْكَراهَ َضُروَرةٌ، فََمْن أُْكِرهَ َعلَى َشْيٍء ِمْن هََذا  ْكَراهُ؛ ِِلَنَّ اْْلِ ْرِب فَهََذا يُبِيُحهُ اْْلِ فًََل َوالشُّ

 َشْيَء َعلَْيِه؛ ِِلَنَّهُ أَتَى ُمبَاًحا لَهُ إْتيَانُهُ.

ْرِب، َوإِْفَساِد اْلَماِل، فَهََذا َّل  -َوالثَّانِي  ُروَرةُ، َكاْلقَْتِل، َواْلِجَراِح، َوالضَّ َما َّل تُبِيُحهُ الضَّ

ْكَراهُ، فََمْن أُْكِرهَ َعلَى َشْيٍء ِمْن َذلَِك لَِزمَ  ًما يُبِيُحهُ اْْلِ َماُن؛ ِِلَنَّهُ أَتَى ُمَحرَّ هُ اْلقََوُد َوالضَّ

 َعلَْيِه إْتيَانُهُ.

َي فِي اللَُّغِة إْكَراهًا، َوُعِرَف بِاْلِحسِّ أَنَّهُ إْكَراهٌ َكاْلَوِعيِد بِاْلقَْتلِ  ْكَراهُ: هَُو ُكلُّ َما ُسمِّ  َواْْلِ

َد بِهِ  ْن َّل يُْؤَمُن ِمْنهُ إْنفَاُذ َما تََوعَّ ْرِب َكَذلَِك أَْو اْلَوِعيُد بِالسَّْجِن َكَذلَِك، ِممَّ ، َواْلَوِعيُد بِالضَّ

 أَْو اْلَوِعيُد بِإِْفَساِد اْلَماِل َكَذلَِك، أَْو اْلَوِعيُد فِي ُمَسلٍِّم َغْيَرهُ بِقَْتٍل، أَْو َضْرٍب، أَْو َسْجٍن، أَوْ 

 ِ ُ  -إْفَساِد َماٍل، لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ اْلُمْسلُِم أَُخو اْلُمْسلِِم َّل يَْظلُِمهُ » - َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

 « .َوَّل يُْسلُِمهُ 

 1111]َمْسأَلَةٌ أُْكِرهَ َعلَى ُشْرِب اْلَخْمِر أَْو أَْكِل اْلِخْنِزيِر[م

دَِّم، أَْو بَْعِض فََمْن أُْكِرهَ َعلَى ُشْرِب اْلَخْمِر، أَْو أَْكِل اْلِخْنِزيِر، أَْو اْلَمْيتَِة، أَْو ال

يٍّ  َماِت، أَْو أَْكِل َماِل ُمْسلٍِم، أَْو ِذمِّ : فَُمبَاٌح لَهُ أَْن يَأُْكَل، َويَْشَرَب، َوَّل َشْيَء َعلَْيِه -اْلُمَحرَّ

َم َعلَْيُكْم إِّل َما َل لَُكْم َما َحرَّ : }َوقَْد فَصَّ ِ َعزَّ َوَجلَّ  ِِلََحٍد، َوَّل َضَماَن، لِقَْوِل َّللاَّ

اْضطُِرْرتُْم إِلَْيِه{ ..َولِقَْولِِه تََعالَى: }فََمِن اْضطُرَّ فِي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمتََجانٍِف ِْلْثٍم{ 

 [ .٢]المائدة: 
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فَإِْن َكاَن اْلُمْكَرهُ َعلَى أَْكِل َماِل ُمْسلٍِم لَهُ َماٌل َحاِضٌر فََعلَْيِه قِيَمةُ َما أََكَل؛ ِِلَنَّ هََكَذا هَُو 

، فَإِْن لَْم يَُكْن لَهُ َماٌل َحاِضٌر فًََل َشْيَء َعلَْيِه فِيَما أََكَل ..فَإِْن قِيَل: فَهًَلَّ ُحْكُم  اْلُمْضطَرِّ

ْرَب، َوإِْفَساَد اْلَماِل بِهََذا اِّلْستِْدَّللِ  نَى، َواْلِجَراَح، َوالضَّ ؟ أَبَْحتُْم قَْتَل النَّْفِس لِْلُمْكَرِه، َوالزِّ

ْن لَْم يَتََعدَّ َعلَْيِه،  قُْلنَا: ِِلَنَّ  النَّصَّ لَْم يُبِْح لَهُ قَطُّ أَْن يَْدفََع َعْن نَْفِسِه ظُْلًما بِظُْلِم َغْيِرِه ِممَّ

ى َوّل َوإِنََّما اْلَواِجُب َعلَْيِه َدْفُع الظَّالِِم أَْو قِتَالُهُ لِقَْولِِه تََعالَى: }َوتََعاَونُوا َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّْقوَ 

ِ   اَونُوا َعلَى اِْلْثِم َواْلُعْدَواِن{تَعَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َولِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ َمْن َرأَى » -َصلَّى َّللاَّ

َك ْلبِِه َوَذلِ ِمْنُكْم ُمْنَكًرا فَلِيَُغيِّْرهُ بِيَِدِه إْن اْستَطَاَع فَإِْن لَْم يَْستَِطْع فَبِلَِسانِِه فَإِْن لَْم يَْستَِطْع فَبِقَ 

يَماِن َشْيءٌ  يَماِن، لَْيَس َوَراَء َذلَِك ِمْن اْْلِ  « .أَْضَعُف اْْلِ

 -َوإِنََّما فَسََّح لَهُ  -َّل لَِضُروَرٍة َوَّل لَِغْيِرهَا  -فََصحَّ أَنَّهُ لَْم يُبِْح لَهُ قَطُّ اْلَعْوَن َعلَى الظُّْلِم 

ْبُر فِي أَْن َّل يَُغيَِّرهُ بِيَِدِه َوَّل  -إْن َعَجَز  بِلَِسانِِه، َوبَقَِي َعلَْيِه التَّْغيِيُر بِقَْلبِِه َوَّل بُدَّ، َوالصَّ

ِ تََعالَى فَقَْط، َوأُبِيَح لَهُ فِي اْلَمْخَمَصِة بِنَصِّ اْلقُْرآِن  ْرُب، َوِعْنَد -لِقََضاِء َّللاَّ : اِْلَْكُل، َوالشُّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. ُروَرِة َوبِاّلَِلَّ  الضَّ

 1111أَلَةٌ أُْمِسَكْت اْمَرأَةٌ َحتَّى َزنَى بَِها[م]َمسْ 

فَلَْو أُْمِسَكْت اْمَرأَةٌ َحتَّى َزنَى بِهَا، أَْو أُْمِسَك َرُجٌل فَأُْدِخَل إْحلِيلُهُ فِي فَْرِج اْمَرأٍَة، فًََل 

ْو لَْم يُْمِن، أَْنَزلَْت ِهَي أَْو لَْم َشْيَء َعلَْيِه َوَّل َعلَْيهَا، َسَواٌء اْنتََشَر أَْو لَْم يَْنتَِشْر، أَْمنَى أَ 

 ُ ْمنَاُء فِْعُل الطَّبِيَعِة الَِّذي َخلَقَهُ َّللاَّ  تََعالَى تُْنِزْل؛ ِِلَنَّهَُما لَْم يَْفَعًَل َشْيئًا أَْصًًل َواِّلْنتَِشاُر َواْْلِ

 َّل اْختِيَاَر لَهُ فِي َذلَِك. -أََحبَّ أَْم َكِرهَ  -فِي اْلَمْرِء 

أَلَةٌ َكاَن فِي َسبِيِل َمْعِصيٍَة فَلَْم يَِجْد َشْيئًّا يَأُْكُل إَلَّ اْلَمْيتَة وطَلق المكره ]َمسْ 

 1111وبيعهَ[م

، فَلَْم يَِجْد َشْيئًا يَأُْكُل إّلَّ  ، أَْو قِتَاٍل َّل يَِحلُّ َوَمْن َكاَن فِي َسبِيِل َمْعِصيٍَة َكَسفٍَر َّل يَِحلُّ

مَ  َم َعلَْيِه اْلَمْيتَةَ، أَْو الدَّ : لَْم يَِحلَّ لَهُ أَْكلُهُ إّلَّ -، أَْو ِخْنِزيًرا، أَْو لَْحَم َسبٍُع أَْو بَْعَض َما ُحرِّ

َحتَّى يَتُوَب، فَإِْن تَاَب فَلِيَأُْكْل َحًَلًّل، َوإِْن لَْم يَتُْب فَإِْن أََكَل أََكَل َحَراًما، َوإِْن لَْم يَأُْكْل، 

ِ تَعَ  َ تََعالَى لَْم يُبِْح لَهُ َذلَِك إّلَّ فِي َحاٍل يَُكوُن فِيهَا فَهَُو َعاٍص ّلِِلَّ الَى بُِكلِّ َحاٍل.. ِِلَنَّ َّللاَّ

ْثٍم، َوَّل بَاِغيًا، َوَّل َعاِديًا..فَقَالُوا َمْعنَى قَْوله تََعالَى: }َغْيَر بَاٍغ َوّل  َغْيَر ُمتََجانٍِف ِْلِ

ِ تََعالَى َعاٍد{ أَْي َغْيَر بَاٍغ فِي اِْلَْكِل وَ  َّل َعاٍد فِيِه فَقُْلنَا: هََذا اْلبَاِطُل، َواْلقَْوُل َعلَى َّللاَّ

، أَْصًًل ِِلَنَّهُ تَْحِريٌف لِْلَكلِِم َعْن َمَواِضِعِه.  بِِزيَاَدٍة فِي اْلقُْرآِن بًَِل بُْرهَاٍن، َوهََذا َّل يَِحلُّ

ُ تََعالَى: }َوّل تَقْ  [ فَهَُو إْن لَْم يَأُْكْل قَاتٌِل ٢٢تُلُوا أَْنفَُسُكْم{ ]النساء: فَإِْن قَالُوا قَْد قَاَل َّللاَّ

، َوَما أََمْرنَاهُ قَطُّ بِقَْتِل نَْفِسِه بَْل قُْلنَا لَهُ: اْفَعْل َما اْفتََرَض  ِ َحقٌّ ُ نَْفَسهُ فَقُْلنَا: قَْوُل َّللاَّ َّللاَّ

َم َعلَْيك ِمْن السَّْعِي فِي اِْلَْرِض بِاْلفََساِد، َواْلبَْغِي، َوُكْل  َعلَْيك ِمْن التَّْوبَِة، َواْتُرْك َما َحرَّ

 فِي اْلَوْقِت َحًَلًّل َطيِّبًا..

وقال أيضا في طًلق المكره: َواْحتَجَّ اْلُمِجيُزوَن لَِذلَِك بُِعُموِم قَْوله تََعالَى: }فَإِْن طَلَّقَهَا 

َ تََعالَى الَِّذي قَاَل هََذا  [ َوهََذا٢٢٢فًَل تَِحلُّ لَهُ ِمْن بَْعُد{ ]البقرة:  تَْمِويهٌ ِمْنهُْم؛ ِِلَنَّ َّللاَّ

 هَُو الَِّذي قَاَل: }َولَِكْن يَُؤاِخُذُكْم بَِما َكَسبَْت قُلُوبُُكْم{..

َضاَع َّل يَُراَعى فِيِه نِيَّةٌ، بَْل َرَضاُع  وقال أيضا في اْلكراه على الرضاع: إنَّ الرَّ
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َمِة، َكَرَضاِع اْلَعاقِلَِة، لِقَْوِل النَّبِيِّ اْلَمْجنُونَِة، َوالنَّائِ  ُم ِمْن » -َصلَّى َّللاَّ يَُحرَّ

ُم ِمْن النََّسبِ  َضاِع َما يَُحرَّ َضاِع، َوَّل هَُو َعَمٌل أُِمَرْت بِِه « الرَّ َراَدِة فِي الرَّ فًََل َمْدَخَل لإِْلِ

 .-فَيَُراَعى فِيِه نِيَّتُهَا 

 -ال الفقهاء:أقو

 قول المؤلف هو قول:الشافعي وأبي سليمان،■

 له أن يأكل.)مالك(■

ْقَراِر، َوَّل َعلَى اْلِهبَِة، َوَّل ■  َراِء، َوَّل َعلَى اْْلِ ْكَراهُ َعلَى اْلبَْيِع، َوَّل َعلَى الشِّ َّل يَْلَزُم اْْلِ

َدقَِة َوَّل يَُجوُز َعلَْيِه َشْيٌء ِمْن َذلَِك  ،فَإِْن أُْكِرهَ َعلَى النَِّكاِح أَْو الطًََّلِق، أَْو َعلَى الصَّ

ْجَعِة، أَْو اْلِعْتِق، أَْو النَّْذِر، أَْو اْليَِميِن   : لَِزَمهُ ُكلُّ َذلَِك، َوقُِضَي َعلَْيِه به.)الحنفيون(-الرَّ

ٍس، طًلق المكره ّل يقع.)صح َعْن َجابِِر ْبِن َزْيٍد، َواْلَحَسِن، َوَعطَاٍء، َوطَاوُ ■

، َوأَْحَمَد،  -َوُشَرْيٍح، َوُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز  ، َوالشَّافِِعيِّ َوهَُو قَْوُل َمالٍِك، َواِْلَْوَزاِعيُّ

 َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوَجِميِع أَْصَحابِِهْم(

، َوَسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر(■ ، َوقَتَاَدةَ، َوالنََّخِعيِّ ْهِريِّ  طًلق المكره يقع.) الزُّ

 -حاديث واآلثار:األ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْبِن َعبَّاٍس َعْن النَّبِيِّ ■  تِي َعْن اْلَخطَأِ » -َصلَّى َّللاَّ ُعفَِي ِِلُمَّ

 صحيح(«)َوالنِّْسيَاِن َوَما اُْستُْكِرهُوا َعلَْيِه.

ينًا َعلَى َحْلقِِه َوقَالَْت: أَنَّ َرُجًًل َجَعلَْت اْمَرأَتُ »َعْن َصْفَواَن ْبِن ِعْمَراَن الطَّائِيِّ ■  هُ ِسكِّ

َ تََعالَى، فَأَبَْت، فَطَلَّقَهَا ثًََلثًا، فَُذِكَر َذلَِك لِرَ  ِ طَلِّْقنِي ثًََلثًا أَْو َِلَْذبََحنََّك فَنَاَشَدهَا َّللاَّ ُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - )ضعيف مرسل() إْسَماِعيَل ْبَن «فَقَاَل َّل قَْيلُولَةَ فِي الطًََّلقِ  -َصلَّى َّللاَّ

 َعيَّاٍش، َوبَقِيَّةَ: َضِعيفَاِن، َواْلَغاِزَي ْبَن َجبَلَةَ َمْجهُوٌل، َوَصْفَواَن َضِعيٌف(

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْبِن َعبَّاٍس َعْن َرُسوِل َّللاَّ ُكلُّ الطًََّلِق َجائٌِز إّلَّ » -َصلَّى َّللاَّ

ضعيف() َعطَاِء ْبِن َعْجًَلَن َوهَُو َمْذُكوٌر «)اْلَمْغلُوِب َعلَى َعْقلِهِ  طًََلَق اْلَمْعتُوهِ 

ِد ْبِن َمْرَواَن   َوهَُو َمْجهُوٌل( -بِاْلَكِذِب، وُحَسْيِن ْبِن يُوُسَف التَِّميِميِّ َمْجهُوٌل،و ُمَحمَّ

َجهَا َوِهَي ثَيٌِّب، فََكِرهَْت َذلَِك، فَأَتَْت َعْن َخْنَساَء بِْنِت ِخَذاِم اِْلَْنَصاِريَِّة أَنَّ أَبَاهَا َزوَّ ■ »

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -النَّبِيَّ   صحيح(«)فََردَّ نَِكاَحهُ  -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َجاِريَةً بِْكًرا أَتَْت النَّبِيَّ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس ■  فَقَالَْت: إنَّ أَبِي  -َصلَّى َّللاَّ

جَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فََردَّ النَّبِيُّ  -َوِهَي َكاِرهَةٌ  -نِي َزوَّ  .)صحيح(« نَِكاَحهَا -َصلَّى َّللاَّ

ثَنِي أَبِي: أَنَّ َرُجًًل تََدلَّى بَِحْبٍل لِيَْشتَاَر َعَسًًل ■  عن َعْبُد اْلَملِِك ْبُن قَُداَمةَ اْلُجَمِحيُّ َحدَّ

ا َخَرَج أَتَى ُعَمَر فََحلَفَْت لَهُ اْمَرأَتُهُ لَتَقْ  طََعنَّ اْلَحْبَل أَْو لَيَُطلِّقَنَّهَا ثًََلثًا؟ فَطَلَّقَهَا ثًََلثًا، فَلَمَّ

 ْبَن اْلَخطَّاِب فَأَْخبََرهُ، فَقَاَل لَهُ ُعَمُر: اْرِجْع إلَى اْمَرأَتِك، فَإِنَّ هََذا لَْيَس َطًَلقًا.

طَالٍِب قَاَل: لَْيَس لُِمْستَْكَرٍه طًََلٌق.)ومثله عن ابن َعْن اْلَحَسِن: أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي ■ 

 عباس وابن عمر وابن الزبير(

قَاَل اْلَحَسُن: َوأََخَذ َرُجًًل أَْهُل اْمَرأَتِِه فَطَلَّقَهَا إْن لَْم يَْبَعْث بِنَفَقَتِهَا إلَى َشْهٍر، فََجاَء ■ 

، فَقَاَل: اْضطَهَْدتُُموهُ َحتَّى َجَعلَهَا طَالِقًا اِْلََجُل َولَْم يَْبَعْث َشْيئًا، فََخاَصُموهُ إ لَى َعلِيٍّ
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 فََردَّهَا َعلَْيِه.

قال المؤلف: َوَصحَّ إَجاَزةُ طًََلِق اْلُمْكَرِه أَْيًضا: َعْن اْبِن ُعَمَر ،َوُرِوَي َعْن ُعَمَر، 

، َولَْم يَِصحَّ َعْنهَُما.  َوَعلِيٍّ

 1111]اإلكراه على السجود لصنم أو صليب[م

ِ تََعالَى ُمبَاِدًرا إلَى َذلَِك، َوَّل يُبَالِي  َوَمْن أُْكِرهَ َعلَى ُسُجوٍد لَِصنٍَم، أَْو لَِصلِيٍب، فَْليَْسُجْد ّلِِلَّ

}ِ ُ تََعالَى: }فَأَْينََما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجهُ َّللاَّ لِيُب، قَاَل َّللاَّ نَُم، َوالصَّ  فِي أَيِّ ِجهٍَة َكاَن َذلَِك الصَّ

 [١١١]البقرة: 

ْلطَاِن أَْو اللُُّصوِص[م  1111]َمْسأَلَةٌ ََل فَْرَق بَْيَن إْكَراِه السُّ

ْلطَاِن، أَْو اللُُّصوِص، أَْو َمْن لَْيَس ُسْلطَانًا، ُكلُّ َذلَِك َسَواٌء فِي  َوَّل فَْرَق بَْيَن إْكَراِه السُّ

َ تََعالَى لَْم يُفَ  ْق بَْيَن َشْيٍء ِمْن َذلَِك، َوَّل َرُسولُهُ ُكلِّ َما َذَكْرنَا؛ ِِلَنَّ َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -رِّ َصلَّى َّللاَّ

 .-َوَسلََّم 

ْكَراهُ بَِضْرِب َسْوٍط[م  1111]َمْسأَلَةٌ اإْلِ

ْكَراهُ بَِضْرِب َسْوٍط أَْو َسْوطَْيِن أَْو َحْبِس يَْوٍم   : لَْيَس إْكَراهًا.-َوقَاَل اْلَحنَفِيُّوَن: اْْلِ

ْرُب ُكلُّهُ َسْوطٌ ثُمَّ َوهََذا تَ  ْقِسيٌم فَاِسٌد؛ ِِلَنَّهُ لَْم يَأِْت بِِه قُْرآٌن، َوَّل ُسنَّةٌ، َوَّل َمْعقُوٌل، َوالضَّ

اِحِب الَِّذي َّل يُْعَرُف لَهُ ُمَخالٌِف.  َسْوطٌ إلَى ِمائَِة أَْلٍف أَْو أَْكثََر. َوهُْم يَُشنُِّعوَن بِقَْوِل الصَّ

ِ ْبَن َمْسُعوٍد يَقُوُل: َما ِمْن ِذي ُسْلطَاٍن يُِريُد أَْن  عن اْلَحاِرُث ْبنُ ■ ُسَوْيٌد: َسِمْعت َعْبَد َّللاَّ

َوَّل يُْعَرُف لَهُ ِمْن  -يَُكلِّفَنِي َكًَلًما يَْدَرأُ َعنِّي َسْوطًا أَْو َسْوطَْيِن إّلَّ ُكْنت ُمتََكلًِّما بِِه 

َحابَِة  ُ َعْنهُْم  -الصَّ  َخالٌِف.مُ  -َرِضَي َّللاَّ

 1111]َمْسأَلَةٌ إْلَزاِم النَّْذِر َواْليَِميِن بِاْلُكْرِه[م

وا فِي إْلَزاِم النَّْذِر، َواْليَِميِن بِاْلُكْرِه: بَِحِديٍث فَاِسٍد ِمْن طَِريِق ُحَذْيفَةَ  أَنَّ »َواْحتَجُّ

ِ  -اْلُمْشِرِكيَن أََخُذوهُ  ُ  -َوهَُو يُِريُد َرُسوَل َّللاَّ بِبَْدٍر فَأَْحلَفُوهُ أَْن َّل  -َعلَْيِه َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ

ًدا، فَأَتَى النَّبِيَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -يَأْتَِي ُمَحمَّ فَأَْخبََرهُ، فَقَاَل: نَفِي لَهُْم بَِعْهِدِهْم،  -َصلَّى َّللاَّ

َ َعلَْيِهمْ   « .َونَْستَِعيُن َّللاَّ

ٍد: َوهَُو َحِديثٌ  َصلَّى  -َمْكُذوٌب َوَما َكاَن اْلُمْشِرُكوَن اْلَمانُِعوَن َعْن النَّبِيِّ  قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  قَطُّ فِي طَِريِق بَْدٍر، َوُحَذْيفَةُ لَْم يَُكْن ِمْن أَْهِل َمكَّةَ، إنََّما هَُو ِمْن أَْهِل  -َّللاَّ

. يُْخبُِر بِأَنَّهُْم لَْم يَْجتَِمُعوا بِبَْدٍر َعْن َوْعٍد، َوَّل ِعْلِم اْلَمِدينَِة َحلِيٌف لِْْلَْنَصاِر َونَصُّ اْلقُْرآنِ 

َوِمْثلُهُْم  -بَْعِضِهْم بِبَْعٍض، َحتَّى قَُرَب اْلَعْسَكَراِن، َولَْم يَُكْن بَْينَهُْم إّلَّ َكثِيُب َرْمٍل فَقَْط 

ِ أَْن يَأُْمَر َرُسولُ  ِ  اْحتَجَّ بِِمْثِل هََذا، َوَحاَش ّلِِلَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ بِإِْنفَاِذ َعْهٍد  -َصلَّى َّللاَّ

 بَِمْعِصيٍَة..

 ]ِكتَاُب اْلبُيُوِع[
 1111]َمْسأَلَةٌ اْلبَْيُع قِْسَماِن[م 

ا بَْيُع ِسْلَعٍة َحاِضَرٍة َمْرئِيٍَّة ُمقَلَّبٍَة بِِسْلَعٍة َكَذلَِك، أَْو بِِسْلَعٍة بَِعْينِهَا َغائِبَةٍ  َمْعُروفٍَة  إمَّ
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ى، أَْو -َمْوُصوفٍَة، أَْو بَِدنَانِيَر، أَْو بَِدَراِهَم  : ُكلُّ َذلَِك َحاِضٌر َمْقبُوٌض، أَْو إلَى أََجٍل ُمَسًمً

ِة َوإِْن لَْم يَْقبِْض. مَّ  َحالٍَّة فِي الذِّ

َمْوُصوفٍَة بِِمْثلِهَا، أَْو بَِدنَانِيَر، أَْو َواْلقِْسُم الثَّانِي: بَْيُع ِسْلَعٍة بَِعْينِهَا َغائِبٍَة َمْعُروفٍَة أَْو 

ِة َوإِْن لَْم -بَِدَراِهَم  مَّ ى، أَْو َحالٍَّة فِي الذِّ : ُكلُّ َذلَِك َحاِضٌر َمْقبُوٌض، أَْو إلَى أََجٍل ُمَسًمً

 يَْقبِْض.

ا بَْيُع اْلَحاِضِر اْلَمْرئِيِّ اْلُمقَلَِّب بِِمْثلِِه أَْو بَِدنَانِيَر أَ  ْو َدَراِهَم َحاِضَرٍة َمْقبُوَضٍة أَْو إلَى أَمَّ

ِة  مَّ ى، أَْو َحالٍَّة فِي الذِّ ا قَْوُل الشَّافِِعيِّ فِي اْلَمْنِع -أََجٍل ُمَسًمً : فَُمتَّفٌَق َعلَى َجَواِزِه... َوأَمَّ

 ِ وا لَهُ بِنَْهِي َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم صَ  -ِمْن بَْيِع اْلَغائِِب فَإِنَّ أَْصَحابَهُ اْحتَجُّ َعْن  -لَّى َّللاَّ

ةَ لَ  ةً َغْيَر هََذا أَْصًًل، َوَّل ُحجَّ هُْم بَْيِع اْلَغَرِر، َوَعْن اْلُمًَلَمَسِة، َواْلُمنَابََذِة، َّل نَْعلَُم لَهُْم ُحجَّ

َوقَْد َصحَّ ِمْلُكهُ لَِما فِيِه؛ ِِلَنَّ بَْيَع اْلَغائِِب إَذا ُوِصَف َعْن ُرْؤيٍَة، َوِخْبَرٍة، َوَمْعِرفٍَة، 

ْلَعةُ قَْبَل ِحيِن اْلبَْيِع فَيَقَُع اْلبَْيُع فَاِسًدا؟ قُ  ْلنَا: اْشتََرى، فَأَْيَن اْلَغَرُر؟ فَإِْن قَالُوا: قَْد تَْهلَُك السِّ

ْلَعةُ فَيَقَُع اْلبَْيُع فَاِسًدا َوَّل فَْرَق فَأَْبطَلُوا بِهََذا ال نَّْوِع ِمْن اْلَغَرِر ُكلَّ بَْيٍع فِي َوقَْد تُْستََحقُّ السِّ

 اِْلَْرِض، فًََل َغَرَر هَهُنَا أَْصًًل، إّلَّ َكاْلَغَرِر فِي َسائِِر اْلبُيُوِع ُكلِّهَا َوَّل فَْرَق..

فَةِ  يَاَع بِالصِّ ا يُْبِطُل قَْوَل الشَّافِِعيِّ أَنَّهُ لَْم يََزْل اْلُمْسلُِموَن يَتَبَايَُعوَن الضِّ ؛ َوِهَي فِي َوِممَّ

ُ َعْنهُْم  -اْلبًَِلِد اْلبَِعيَدِة، قَْد بَايََع ُعْثَماُن اْبَن ُعَمَر  َماًّل لُِعْثَماَن بَِخْيبََر بَِماٍل  -َرِضَي َّللاَّ

 ِّلْبِن ُعَمَر بَِواِدي اْلقَُرى، َوهََذا أَْمٌر َمْشهُوٌر.

وا بِنَْهِي النَّبِيِّ  ُ  -فَإِْن اْحتَجُّ  َعْن بَْيِع َما لَْيَس ِعْنَدك . -َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ا لَْيَس ِعْنَدهُ؛ ِِلَنَّهُ َّل ِخًَلَف فِي لَُغِة اْلَعَرِب فِ  ي قُْلنَا: نََعْم، َواْلَغائُِب هَُو ِعْنَد بَائِِعِه َّل ِممَّ

 -َغائٌِب َوَحاِضٌر  -تَاٌع ِصْدِق اْلقَائِِل: ِعْنِدي ِضيَاٌع، َوِعْنِدي ُدوٌر، َوِعْنِدي َرقِيٌق َومَ 

إَذا َكاَن ُكلُّ َذلَِك فِي ِمْلِكِه، َوإِنََّما لَْيَس ِعْنَد اْلَمْرِء َما لَْيَس فِي ِمْلِكِه فَقَْط، َوإِْن َكاَن فِي 

 يَِدِه..

 -أقوال الفقهاء:

ؤْ ■ ةً: هَُو َجائٌِز َولَهُ ِخيَاُر الرُّ ةً: ّل يجوز بيع الغائب.)الشافعي َوقَاَل َمرَّ يَِة، َوقَاَل َمرَّ

فَِة الَّ  تِي ِمْثَل قَْولِنَا فِي َجَواِز بَْيِع اْلَغائِِب َوَجَواِز النَّْقِد فِيِه َولُُزوِم اْلبَْيِع إَذا ُوِجَد َعلَى الصِّ

 َوقََع اْلبَْيُع َعلَْيهَا بًَِل ِخيَاٍر فِي َذلَِك(

 -ومالك َرَواهُ اْبُن َوْهٍب َعْنهُ يجوز بيع الغائبات ولكن ّل يجوز النقد فيها.) الليث ■

وِر  يَاِع َوالدُّ ا اْلُعُروض  -قَُربَْت أَْم بَُعَدْت  -َوأََجاَز اْبُن اْلقَاِسِم َعْنهُ النَّْقَد فِي الضِّ َوأَمَّ

 فَإِنَّهُ أََجاَز النَّْقَد فِيِه إْن َكاَن قَِريبًا َوَّل يَُجوُز إْن َكاَن بَِعيًدا(

 قول أبي حنيفة :■ 

بَْيُع اْلَغائِبَاِت َجائٌِز َمْوُصوفَةً َوَغْيَر َمْوُصوفٍَة، َوالنَّْقُد فِي َذلَِك َجائٌِز إّلَّ أَنَّ اْلِخيَاَر 

لِْلُمْشتَِري إَذا َرأَى َما اْشتََرى، فَلَهُ ِحينَئٍِذ أَْن يَُردَّ اْلبَْيَع، َوأَْن يُْمِضيَهُ َسَواٌء َوَجَدهُ َكَما 

َوَجَدهُ بِِخًَلِف َما ُوِصَف لَهُ ، َولَهُ اْلِخيَاُر أَْيًضا فِي فَْسِخ اْلبَْيِع أَْو  ُوِصَف لَهُ، أَوْ 

إْمَضائِِه قَْبَل أَْن يََرى َما اْشتََرى ، َولَْو أَْشهََد َعلَى نَْفِسِه أَنَّهُ قَْد أَْسقَطَ َمالَهُ ِمْن اْلِخيَاِر، 
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هُ: لَْم يَْلَزْمهُ َشْيٌء ِمْن َذلَِك َوهَُو بِاْلِخيَاِر َكَما َكاَن..فَإِْن َوأَنَّهُ قَْد أَْمَضى اْلبَْيَع َواْلتََزمَ 

هَا إّلَّ ِمْن َعْيٍب   -اْشتََرى َدابَّةً َغائِبَةً فََرأَى َعُجَزهَا لَِزَمْتهُ َوإِْن لَْم يََر َسائَِرهَا َوَّل يَُردُّ

 َوَكَذلَِك َسائُِر اْلَحيََواِن َحاَشا بَنِي آَدَم.

 ِ ْن اْشتََرى ثِيَابًا َغائِبَةً أَْو َحاِضَرةً َمْطِويَّةً فََرأَى ظُهُوَرهَا َوَمَواِضَع طَيِّهَا َولَْم يَْنُشْرهَا فَإ

هَا إّلَّ ِمْن َعْيٍب.  فَقَْد لَِزَمْتهُ َوَسقَطَ ِخيَاُرهُ َوَّل يَُردُّ

ابًا ُزطِّيَّةً فِي ِعْدٍل، أَْو َسْمنًا، فِي ُزقَاٍق، قَاَل: فَإِْن اْشتََرى ثِيَابًا هََرِويَّةً فِي ِجَراٍب أَْو ثِيَ 

ا َّل يَُكاُل َوَّل يُوَزُن، أَْو َحيََوانًا َولَْم  أَْو َزْيتًا َكَذلَِك، أَْو ِحْنطَةً فِي ِغَراَرةً، أَْو ُعُروًضا ِممَّ

ْؤيَِة َحتَّى يََرى ُكلَّ   َما اْشتََرى ِمْن َذلَِك.يََر َشْيئًا ِمْن َذلَِك: فَإِنَّ لَهُ ِخيَاَر الرُّ

َوابِّ إّلَّ َواِحًدا ِمْنهَا فَلَهُ فَْسُخ اْلبَْيعِ   َولَْو َرأَى َجِميَع الثِّيَاِب إّلَّ َواِحًدا ِمْنهَا أَْو َجِميَع الدَّ

 إْن َشاَء، َوَسَواٌء َوَجَد ُكلَّ َما َرأَى َكَما ُوِصَف لَهُ بِِخًَلِف َما ُوِصَف لَهُ، إّلَّ السَّْمنَ 

ْيَت، َواْلِحْنطَةَ، فَإِنَّهُ إْن َرأَى بَْعَض َذلَِك فََكاَن َما لَْم يََر ِمْنهُ ِمْثَل الَِّذي َرأَى: فَقَْد  َوالزَّ

لَِزَمهُ اْلبَْيُع َوَسقَطَ ِخيَاُرهُ. قَاَل: فَإِْن اْبتَاَع َداًرا فََرآهَا ِمْن َخاِرِجهَا َولَْم يََرهَا ِمْن َداِخٍل: 

هَا إّلَّ ِمْن َعْيٍب فَقَْد لَزِ  ْؤيَِة َوَّل يَُردُّ َوُرِوَي َعْن ُزفََر: أَنَّهُ َّل يَْسقُطُ  -َمْتهُ َوَسقَطَ ِخيَاُر الرُّ

 ِخيَاُرهُ إّلَّ َحتَّى يََرى َمَع َذلَِك َشْيئًا ِمْن أَْرِضهَا.

ْسقِطُ ِخيَاَرهُ َويَْلَزُمهُ اْلبَْيُع، َوَّل َوقَاَل أَبُو يُوُسَف: لَْمُس اِْلَْعَمى لِبَاِب الدَّاِر َولَِحائِِطهَا: يُ 

هَا إّلَّ ِمْن َعْيٍب.  يَُردُّ

، قَاَل أَبُو َحنِيفَةَ، َوأَْصَحابُهُ: َولَْيَس لَهُ أَْن يَُردَّ اْلبَْيَع إَذا َرأَى َما اْبتَاَع إّلَّ بَِمْحَضِر اْلبَائِعِ 

فََرأَيَاهُ فََردَّ أََحُدهَُما اْلبَْيَع َوأََجاَزهُ اْْلَخُر فًََل يَُجوُز فَلَْو اْشتََرى اْثنَاِن ِشَراًء َواِحًد َغائِبًا 

اهُ َمًعا. دُّ إّلَّ أَْن يَُردَّ  الرَّ

ْؤيَةيثبِت اْلبَائِِع إذا ما لم يره كما يثبت َلِْلُمْشتَِري.)ابن شبرمة(■   ِخيَاِر الرُّ

النخعي َوُرِوَي أَْيًضا من اشترى غائبا فله الخيار وإن وجد المبيع كما وصف له.)■

، َوُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ  -َعْن َمْكُحوٍل  َوالنَّْقُد ِعْنَدهُْم فِي ُكلِّ َذلَِك  -َوهَُو قَْوُل اِْلَْوَزاِعيِّ

 َجائٌِز(

 إذا وجد المبيع الغائب كما وصف له لزمه وّل خيار له.)ابن سيرين وأيوب(■

ْمِس َولَْم يََرهُ يَْوَم اْشتََراهُ، قَاَّل َجِميًعا: َّل يَُجوُز َحتَّى يََراهُ َمْن اْشتََرى َعْبًدا قَْد َرآهُ بِاِْلَ ■

 يَْوَم اْشتََراهُ.)الحكم وحماد(

 -األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ ■  بََذِة أَنَّهُ نَهَى َعْن بَْيَعتَْيِن: اْلُمنَا: »-َصلَّى َّللاَّ

ُجِل: أَبِيُعك ثَْوبِي بِثَْوبِك، َوَّل « َواْلُمًَلَمَسةِ  ُجُل لِلرَّ ، َوَزَعَم أَنَّ اْلُمًَلَمَسةَ أَْن يَقُوَل الرَّ

 يَْنظُُر َواِحٌد ِمْنهَُما إلَى ثَْوِب اْْلَخِر َولَِكْن يَْلِمُسهُ لَْمًسا َواْلُمنَابََذةُ أَْن يَقُوَل: أَْنبُِذ َما َمِعي

ْنبُِذ َما َمَعك لِيَْشتَِرَي أََحُدهَُما ِمْن اْْلَخِر، َوَّل يَْدِري ُكلُّ َواِحٍد ِمْنهَُما َكْم َمَع اْْلَخِر، َوتَ 

 َونَْحٌو ِمْن َذا ".)صحيح(

ُ َعْنهُ  -أَنَّ أَبَا َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ ■  ِ »قَاَل:  -َرِضَي َّللاَّ ُ َعلَيْ  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ ِه َصلَّى َّللاَّ

َوَعْن اْلُمنَابََذِة، َواْلُمنَابََذةُ  -َعْن اْلُمًَلَمَسِة، َواْلُمًَلَمَسةُ لُْبُس الثَّْوِب َّل يَْنظُُر إلَْيِه  -َوَسلََّم 
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ُجِل قَْبَل أَْن يُقَلِّبَهُ  ُجِل ثَْوبَهُ إلَى الرَّ  صحيح(«)طَْرُح الرَّ

، َوهََذا تَ  ُ  -ْفِسيُر أَبِي هَُرْيَرةَ، َوأَبِي َسِعيٍد قال المؤلف: َوهََذا َحَراٌم بًَِل َشكٍّ َرِضَي َّللاَّ

ِريَعِة، َواللَُّغِة، َوَّل ُمَخالَِف لَهَُما فِي هََذا التَّْفِسيِر، َولَْيَس -َعْنهَُما  ةُ فِي الشَّ ، َوهَُما اْلُحجَّ

هُ َمْن اْحتَجَّ ِمْنهُْم بِهََذْيِن اْلَخبََرْيِن فَظَهََر تَْمِوي -هََذا بَْيَع َغائٍِب أَْلبَتَّةَ، بَْل هَُو بَْيُع َحاِضٍر 

ةٌ َعلَى أَبِي َحنِيفَةَ فِي إَجاَزتِِه بَْيَع اْلَغائِِب َواْلَحاِضِر  ، إّلَّ أَنَّ هََذْيِن اْلَخبََرْيِن هَُما ُحجَّ

 َغْيَر َمْوُصوفَْيِن َوَّل َمْرئِيَّْيِن.

ِ  َعْن اْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ " أَنَّ َرُسولَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ َمْن اْشتََرى »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف مرسل(«)بَْيًعا فَهَُو بِاْلِخيَاِر َحتَّى يَْنظَُر إلَْيهِ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َمْكُحوٍل " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َمْن اْشتََرى َشْيئًا لَْم »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

هُ يََرهُ فَ  ضعيف() َإِْسَماِعيُل َضِعيٌف، «)هَُو بِاْلِخيَاِر إَذا َرآهُ، إْن َشاَء أََخَذهُ، َوإِْن َشاَء َردَّ

 َوأَبُو بَْكِر ْبُن َمْريََم َمْذُكوٌر بِاْلَكِذِب، َوُمْرَسٌل َمَع َذلَِك(

ُ َعْنهَُما  -أَنَّ ُعْثَماَن بَاَع ِمْن طَْلَحةَ ■  اْلُكوفَِة، فَقِيَل لُِعْثَماَن: إنَّك قَْد أَْرًضا بِ  -َرِضَي َّللاَّ

َغبَْنت، فَقَاَل ُعْثَماُن: لِي اْلِخيَاُر ِِلَنِّي بِْعُت َما لَْم أََر، َوقَاَل طَْلَحةُ: بَْل لِي اْلِخيَاُر ِِلَنِّي 

 ِخيَاَر لِطَْلَحةَ َّل لُِعْثَماَن.: فََحَكَم بَْينَهَُما ُجبَْيُر ْبُن ُمْطِعٍم، فَقََضى: أَنَّ الْ -اْشتََرْيت َما لَْم أََر 

 قاعدة فقهية: السلف إذا جر منفعة.

 -قال المؤلف ردا على قول مالك في عدم جواز النقد في الغائبات:

َواْحتَجَّ بَْعُض ُمقَلِِّديِه فِي اْلَمْنِع ِمْن النَّْقِد فِي َذلِك.. بِأَْن قَاَل: إْن نَقََد فِي َذلَِك ثُمَّ َوَجَدهُ 

ى ِخًَلِف َما ُوِصَف لَهُ فََردَّ اْلبَْيَع َكاَن اْلبَائُِع قَْد اْنتَفََع بِالثََّمِن ُمدَّةً فََصاَر َذلَِك َسلَفًا َجرَّ َعلَ 

َمْنفََعةً.. َونَقُوُل لَهُْم: نََعْم فََكاَن َماَذا؟ َوَما َصاَر قَطُّ َسلَفًا َجرَّ َمْنفََعةَ بَْل هَُو بَْيٌع َكَسائِِر 

ِ َعزَّ َوَجلَّ اْلبُيُ  وِع َوَّل فَْرَق. ثُمَّ أَْيَن َوَجْدتُْم اْلَمْنَع ِمْن َسلٍَف َجرَّ َمْنفََعةً؟ فِي أَيِّ ِكتَاِب َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوَجْدتُْم َذلَِك؟ أَْم فِي أَيِّ ُسنٍَّة لَِرُسوِل َّللاَّ ؟ أَْم فِي أَيِّ قَْوِل -َصلَّى َّللاَّ

اْلَعَجُب ُكلُّهُ أَنَّهُ لَْيَس َعلَى ظَْهِر اِْلَْرِض َسلٌَف إّلَّ َوهَُو يَُجرُّ َمْنفََعةً  َصاِحٍب؟ ثُمَّ 

اْلقَْوِل؟ لِْلُمْستَْسلِِف، َولَْوَّل أَنَّهُ يَْنتَفُِع بِِه َما اْستَْسلَفَهُ، فََما َسِمْعنَا بِأَْبَرَد َوَّل بِأََغثَّ ِمْن هََذا 

َكُروا لََوَجَب بَِذلَِك إْبطَاُل َجِميِع اْلبُيُوِع ُكلِّهَا؛ ِِلَنَّهُ َّل بَْيَع فِي اْلَعالَِم إّلَّ ثُمَّ لَْو َكاَن َما ذَ 

ْيٌب َوهَِذِه اْلِعلَّةُ َمْوُجوَدةٌ فِيِه؛ ِِلَنَّهُ َّل بَْيَع إّلَّ َوُمْمِكُن أَْن يُْستََحقَّ فَيَُردَّ، أَْو يُوَجَد فِيِه عَ 

ًلَّ َمنَُعوا النَّْقَد فِي ُكلِّ بَْيٍع ِمْن أَْجِل َذلَِك؟ ِِلَنَّهُ إَذا َردَّ َصاَر اْلبَائُِع قَْد َردَّ إلَى فَيَُردَّ بِِه، فَهَ 

 اْلُمْشتَِري الثََّمَن بَْعَد أَْن اْنتَفََع بِِه فَيَِصيُر َسلَفًا َجرَّ َمْنفََعةً؟..

ْلَعِة اْلَغائِبَةِ   1111َما اْشتََرى َكَما ُوِصَف لَهُ[م ]َمْسأَلَةٌ َوَجَد ُمْشتَِري السِّ

ْلَعِة اْلَغائِبَِة َما اْشتََرى َكَما ُوِصَف لَهُ فَاْلبَْيُع لَهُ َّلِزٌم، َوإِْن َوَجَدهُ  فَإِْن َوَجَد ُمْشتَِري السِّ

 .بِِخًَلِف َذلَِك فًََل بَْيَع بَْينَهَُما إّلَّ بِتَْجِديِد ِصفٍَة أُْخَرى بِِرَضاهَُما َجِميًعا

فَةَ َكَما اْشتََرى َكَما َذَكْرنَا آنِفًا، -بُْرهَاُن َذلَِك  : أَنَّهُ اْشتََرى ِشَراًء َصِحيًحا إَذا َوَجَد الصِّ

ْلعَ  فَةَ بِِخًَلِف َما ُعقَِد اِّلْبتِيَاُع َعلَْيِه فَبِيَقِيٍن نَْدِري أَنَّهُ لَْم يَْشتَِر تِْلَك السِّ ةَ فَإِْن َوَجَد الصِّ

فَِة الَّتِي َوَجَد، فَالَّتِي َوَجَد َغْيَر الَّتِي وَ  َجَد؛ ِِلَنَّهُ اْشتََرى ِسْلَعةً بِِصفَِة َكَذا، َّل ِسْلَعةً بِالصِّ

 الَّتِي اْشتََرى بًَِل َشكٍّ ِمْن أََحٍد فَإِْن لَْم يَْشتَِرهَا فَلَْيَسْت لَهُ.
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فَِة الَّتِي بَاَع؟ قُْلنَا: َّل يَِحلُّ هََذا؛ ِِلَنَّهُ إنََّما فَإِْن قِيَل: فَأَْلِزُموا اْلبَائَِع إْحَضاَر ِسْلَعٍة بِا لصِّ

فََصحَّ أَنَّ  -بَاَع َعْينًا ُمَعيَّنَةً َّل ِصفَةً َمْضُمونَةً، فًََل يَُجوُز إْلَزاُمهُ إْحَضاَر َما لَْم يَبِْع 

ِ  -َعْقَدهُ فَاِسٌد؛ ِِلَنَّهُ لَْم يَقَْع َعلَى َشْيٍء أَْصًًل  َوهََذا قَْوُل أَبِي  - تََعالَى التَّْوفِيُق َوبِاّلَِلَّ

 ُسلَْيَماَن َوَغْيِرِه.

 1111]َمْسأَلَةٌ بَْيع َشْيٌء ِمْن اْلَغائِبَاِت بَِغْيِر ِصفٍَة[م

ا َعَرفَهُ اْلبَائُِع َّل بُِرْؤيٍَة َوَّل   بِِصفَِة فَإِْن بِيَع َشْيٌء ِمْن اْلَغائِبَاِت بَِغْيِر ِصفٍَة َولَْم يَُكْن ِممَّ

فَهُ لِْلُمْشتَِري بُِرْؤيٍَة، أَْو بِِصفَِة َمْن يَُصدَُّق،  ا َعرَّ ْن َرأَى َما بَاَعهُ َوَّل ِممَّ َمْن يَُصدَُّق ِممَّ

فَاْلبَْيُع فَاِسٌد َمْفُسوٌخ أَبًَدا، َّل ِخيَاَر فِي َجَواِزِه أَْصًًل ،َويَُجوُز اْبتِيَاُع اْلَمْرِء َما َوَصفَهُ لَهُ 

ْقهُ ، َويَُجوُز بَْيُع اْلَمْرِء َما َوَصفَهُ لَهُ اْلُمْشتَِري  -بَائُِع َصدَّقَهُ الْ  َصدَّقَهُ أَْو لَْم  -أَْو لَْم يَُصدِّ

ْقهُ  فَِة، فَاْلَمبِيُع َّلِزٌم، َوإِْن َوَجَد بِِخًَلفِهَا، فَاْلَمبِيُع بَاِطٌل  -يَُصدِّ فَإِْن َوَجَد اْلَمبِيَع بِتِْلَك الصِّ

 َّل بُدَّ.وَ 

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول: قَْوُل َمالٍِك فِي بَْعِض َذلَِك، أَْو قَْوُل أَبِي ُسلَْيَماَن، َوَغْيِرِهَما.■

ْؤيَِة.)الحنفية(■   بَْيَع اْلَعْيِن اْلَمْجهُولَِة َغْيِر اْلَمْوُصوفَِة، َويكون فِيهَا ِخيَاَر الرُّ

 -األحاديث واآلثار:

ِ َعْن ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوِل َّللاَّ نَهَى َعْن بَْيِع اْلَحبِّ قَْبَل أَْن »أَنَّهُ  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)يَْشتَدَّ 

قال المؤلف: قَالُوا: فَفِي هََذا إبَاَحةُ بَْيِعِه بَْعَد اْشتَِداِدِه َوهَُو فِي أَْكَماِمِه بَْعُد لَْم يََرهُ أََحٌد 

ةٌ لَهُْم، َولَْيَس َكَذلَِك؛ ِِلَنَّهُ لَْيَس َوَّل تُْدَرى ِصفَ  هُوا بِِه َوأَْوهَُموا أَنَّهُ ُحجَّ ا َموَّ تُهُ، َوهََذا ِممَّ

اِدِه، فِي هََذا اْلَخبَِر إّلَّ النَّْهُي َعْن بَْيِعِه قَْبَل اْشتَِداِدِه فَقَْط، َولَْيَس فِيِه إبَاَحةُ بَْيِعِه بَْعَد اْشتِدَ 

ِمْن َذلَِك.. َونَْحُن نُِجيُز بَْيَع اْلَحبِّ بَْعَد اْشتَِداِدِه َكَما هَُو فِي أَْكَماِمِه بِأَْكَماِمِه،  َوَّل اْلَمْنعُ 

َوبَْيَع اْلَكْبِش َحيًًا َوَمْذبُوًحا ُكلِِّه لَْحِمِه َمَع ِجْلِدِه، َوبَْيَع الشَّاِة بَِما فِي َضْرِعهَا ِمْن اللَّبَِن، 

َوَّل يَِحلُّ بَْيُعهُ ُدوَن أَْكَماِمِه؛ ِِلَنَّهُ  -َع التَّْمِر؛ ِِلَنَّهُ ُكلَّهُ ظَاِهٌر َمْرئِيٌّ َوبَْيَع النََّوى مَ 

َمْجهُوٌل َّل يَْدِري أََحٌد ِصفَتَهُ، َوَّل بَْيُع اللَّْحِم ُدوَن اْلِجْلِد، َوَّل النََّوى ُدوَن التَّْمِر، َوَّل 

َوَّل يَْخلُو بَْيُع ُكلِّ َذلَِك قَْبَل ظُهُوِرِه ِمْن أَْن يَُكوَن إْخَراُجهُ  اللَّبَِن ُدوَن الشَّاِة َكَذلَِك ،

ُمْشتََرطًا َعلَى اْلبَائِِع، أَْو َعلَى اْلُمْشتَِري، أَْو َعلَْيِهَما، أَْو َعلَى َغْيِرِهَما، أَْو َّل َعلَى أََحٍد، 

ْلُمْشتَِري: فَهَُو بَْيٌع بِثََمٍن َمْجهُوٍل َوإَِجاَرةٌ بِثََمٍن فَإِْن َكاَن ُمْشتََرطًا َعلَى اْلبَائِِع، أَْو َعلَى ا

َمْجهُوٍل .. َوالتََّراِضي بَِضُروَرِة اْلِحسِّ َّل يُْمِكُن أَْن يَُكوَن إّلَّ بَِمْعلُوٍم َّل بَِمْجهُوٍل، 

 فََكَذلَِك إْن َكاَن ُمْشتََرطًا َعلَْيِهَما، أَْو َعلَى َغْيِرِهَما.

ِ تََعالَى فَهَُو بَاِطل.. َواْلبُْرهَاُن َعلَى بُْطًَلِن  َوأَْيًضا: فَإِنَّ ُكلَّ َذلَِك َشْرطٌ لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ

ةُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَْهِي النَّبِيِّ »بَْيِع َما لَْم يُْعَرْف بُِرْؤيٍَة َوَّل بِِصفٍَة: ِصحَّ َعْن  -َصلَّى َّللاَّ

ْقنَا بَْيَن ِصفَِة َوهَ « بَْيِع اْلَغَررِ  َذا َعْيُن اْلَغَرِر؛ ِِلَنَّهُ َّل يَْدِري َما اْشتََرى أَْو بَاَع..َوإِنََّما فَرَّ

ْقهُ  -اْلبَائِِع لِْلُمْشتَِري، أَْو اْلُمْشتَِري لِْلبَائِِع  فَأََجْزنَا  -َصدََّق أََحُدهَُما اْْلَخَر أَْو لَْم يَُصدِّ

قُهُ اْلَمْوُصوُف لَهُ، فَِْلَنَّ ِصفَةَ اْلبَْيَع بَِذلَِك َوبَْيَن  ْن يَُصدِّ ِصفَِة َغْيِرِهَما، فَلَْم يُِجْزهُ إّلَّ ِممَّ
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اْلبَائِِع لِْلُمْشتَِري، أَْو ِصفَةَ اْلُمْشتَِري لِْلبَائِِع َعلَْيهَا َوقََع اْلبَْيُع، َوبِهَا تََراَضيَا، فَإِْن َوَجَد 

اْلبَْيَع َوقََع َصِحيًحا َعلَى َحقٍّ َوَعلَى َما يَِصحُّ بِِه التََّراِضي َوإِّلَّ  اْلَمبِيَع َكَذلَِك َعلِْمنَا أَنَّ 

 فًََل.

قُهُ اْلَمْوُصوُف لَهُ فَإِنَّ اْلبَْيَع هَهُنَا لَْم يَقَْع عَ  ْن َّل يَُصدِّ ا إَذا َوَصفَهُ لَهَُما َغْيُرهَُما ِممَّ لَى َوأَمَّ

.  -َعلَى َمْجهُوٍل ِمْن أََحِدِهَما أَْو ِمْن ِكلَْيِهَما  ِصفٍَة أَْصًًل، فََوقََع اْلَعْقدُ  َوهََذا َحَراٌم َّل يَِحلُّ

فَإِْن َوَصفَهُ َمْن َصدَّقَهُ اْلَمْوُصوُف لَهُ، فَالتَّْصِديُق يُوِجُب اْلِعْلَم، فَإِنََّما اْشتََرى َما َعلَِم، أَْو 

 ، َوالتََّراِضي َصِحيٌح..بَاَع اْلبَائُِع َما َعلَِم، فَاْلَعْقُد َصِحيحٌ 

[م  1111]َمْسأَلَةٌ بَْيُع الثَّْوِب اْلَواِحِد اْلَمْطِويِّ

، أَْو فِي ِجَرابِِه، أَْو الثِّيَاِب اْلَكبِيَرِة َكَذلَِك، إَذا َوَصَف  َوَجائٌِز بَْيُع الثَّْوِب اْلَواِحِد اْلَمْطِويِّ

 َوَصَف فَاْلبَْيُع َّلِزٌم، َوإِّلَّ فَاْلبَْيُع بَاِطٌل.ُكلَّ َذلَِك، فَإِْن َوَجَد ُكلَّ َذلَِك َكَما 

: التَّْفِريُق بَْيَن اْلَواِحِد، َواْلَكثِيِر، َخطَأٌ، َولَْيَس إّلَّ َحَراٌم، فَقَلِيلُهُ َوَكثِيُرهُ َحَراٌم،  قَاَل َعلِيٌّ

 أَْو َحًَلٌل، فَقَلِيلُهُ َوَكثِيُرهُ َحًَلٌل..

ى[م]َمْسأَلَةٌ اْلُمَدايَنَ   1111ِة إلَى أََجٍل ُمَسم ًّ

أَْن يُْشِهَدا َعلَى تَبَايُِعِهَما َرُجلَْيِن، أَْو َرُجًًل  -لَِما قَلَّ أَْو َكثَُر  -َوفَْرٌض َعلَى ُكلِّ ُمتَبَايَِعْيِن 

ْشهَاِد َكَما َذَكرْ  نَا، فَإِْن لَْم َواْمَرأَتَْيِن ِمْن اْلُعُدوِل، فَإِْن لَْم يَِجَدا ُعُدوًّل َسقَطَ فَْرُض اْْلِ

ْشهَاِد  -يُْشِهَدا  ، َواْلبَْيُع تَامٌّ ، فَإِْن َكاَن  -َوهَُما يَْقِدَراِن َعلَى اْْلِ َ َعزَّ َوَجلَّ فَقَْد َعَصيَا َّللاَّ

ى  -اْلبَْيُع بِثََمٍن  ْشهَاِد اْلَمْذُكوِر أَْن يَْكتُبَاهُ، -إلَى أََجٍل ُمَسًمً فَإِْن لَْم  فَفَْرٌض َعلَْيِهَما َمَع اْْلِ

. َ َعزَّ َوَجلَّ َواْلبَْيُع تَامٌّ  يَْكتُبَاهُ، فَقَْد َعَصيَا َّللاَّ

 فَإِْن لَْم يَْقِدَرا َعلَى َكاتٍِب فَقَْد َسقَطَ َعْنهَُما فَْرُض اْلِكتَاِب.

ِ تََعالَى: }يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا تََدايَْنتُ -بُْرهَاُن َذلَِك  ى : قَْوُل َّللاَّ ْم بَِدْيٍن إِلَى أََجٍل ُمَسًمً

ُ فَْليَْكتُ  ْب فَاْكتُبُوهُ َوْليَْكتُْب بَْينَُكْم َكاتٌِب بِاْلَعْدِل َوّل يَأَْب َكاتٌِب أَْن يَْكتَُب َكَما َعلََّمهُ َّللاَّ

َ َربَّهُ َوّل يَْبَخْس ِمْنهُ َشْيئً  ا فَإِْن َكاَن الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ َوْليُْملِِل الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ َوْليَتَِّق َّللاَّ

ْن َسفِيهًا أَْو َضِعيفًا أَْو ّل يَْستَِطيُع أَْن يُِملَّ هَُو فَْليُْملِْل َولِيُّهُ بِاْلَعْدِل َواْستَْشِهُدوا َشِهيَدْيِن مِ 

ْن تَْرَضْونَ  هََداِء أَْن تَِضلَّ  ِرَجالُِكْم فَإِْن لَْم يَُكونَا َرُجلَْيِن فََرُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِممَّ ِمَن الشُّ

هََداُء إَِذا َما ُدُعوا َوّل تَْسأَُموا أَْن تَْكتُبُوهُ  َر إِْحَداهَُما اِلُْخَرى َوّل يَأَْب الشُّ إِْحَداهَُما فَتَُذكِّ

ِ َوأَْقَوُم لِلشَّهَاَدِة َوأَدْ  نَى أَّل تَْرتَابُوا إِّل أَْن َصِغيًرا أَْو َكبِيًرا إِلَى أََجلِِه َذلُِكْم أَْقَسطُ ِعْنَد َّللاَّ

 ٢٨٢تَُكوَن تَِجاَرةً َحاِضَرةً تُِديُرونَهَا بَْينَُكْم فَلَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أَّل تَْكتُبُوهَا ..َ{ ]البقرة: 

- ٢٨٢. ] 

ى، فَهَِذِه أََواِمُر ُمَغلَّظَةٌ ُمَؤكََّدةٌ َّل تَْحتَِمُل تَأِْويًًل أََمَر بِاْلِكتَاِب فِي اْلمُ  َدايَنَِة إلَى أََجٍل ُمَسًمً

هََداَء أَْن َّل يَأْبَْوا أَْمًرا ُمْستَِويًا،  ْشهَاِد فِي َذلَِك فِي التَِّجاَرِة اْلُمَداَرِة، َكَما أََمَر الشُّ َوبِاْْلِ

ْخبََر تََعالَى أَنَّ فَِمْن أَْيَن َصاَر ِعْنَد هَُؤَّلِء اْلقَْوِم أََحُد اِْلََواِمِر فَْرًضا َواْْلَخُر هََمًًل؟ َوأَ 

ةٌ، َوأَنَّ اْمتِنَاَع الشَّاِهِد ِمْن  -اْلَكاتَِب إْن َضارَّ  َوَّل َشكَّ فِي أَنَّ اْمتِنَاَعهُ ِمْن اْلِكتَاِب ُمَضارَّ

َد تََعالَى أََشدَّ تَأِْكيٍد َونَهَانَا أَْن نَْسأََم ِكتَاَب َما  -الشَّهَاَدِة إْذ ُدِعَي  أََمَرنَا بِِكتَابِِه فُُسوٌق ثُمَّ أَكَّ

ِ تََعالَى: }فَإِْن أَِمَن بَْعُضُكْم بَْعًضا فَْليَُؤدِّ الَِّذي  َصِغيًرا َكاَن أَْو َكبِيًرا.. فَإِْن َذَكُروا قَْوَل َّللاَّ
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ْهِن، َوَّل   [٢٨٢اْؤتُِمَن أََمانَتَهُ{ ]البقرة:   قُْلنَا: هََذا َمْرُدوٌد َعلَى َما يَتَِّصُل بِِه ِمْن الرَّ

ْشهَاِد، َواْلِكتَاِب، بِالدَّْعَوى بًَِل بُْرهَاٍن..  يَُجوُز أَْن يُْحَمَل َعلَى إْسقَاِط ُوُجوِب اِْلَْمِر بِاْْلِ

َوِمْن أَْطِرْف َشْيٍء ُمبَاَدَرتُهُْم إَذا ادََّعْوا فِي َشْيٍء ِمْن أََواِمِر اْلقُْرآِن أَنَّهُ نَْدٌب؟ فَقُْلنَا لَهُْم: 

ِ تََعالَى: }َوإَِذا َحلَْلتُْم فَاْصطَاُدوا{ َما بُْرهَانُ  ُكْم َعلَى هَِذِه الدَّْعَوى؟ قَالُوا: قَْوُل َّللاَّ

 [ .٢]المائدة: 

ًلةُ فَاْنتَِشُروا فِي اِلَْرِض{ ]الجمعة:   [ .١٢}فَإَِذا قُِضيَِت الصَّ

ْدتُْم أَْم فِي أَيِّ َعْقٍل: أَنَّهُ إَذا َصحَّ فَقُْلنَا لَهُْم: إنَّ هََذا لََعَجٌب لَْيَت ِشْعِري فِي أَيِّ ِديٍن َوجَ 

ِ تََعالَى أَنَّهُ َمْنُسوٌخ، أَْو أَنَّهُ نَْدٌب َوَجَب أَْن تُْحَمَل َسائُِر أََواِمِرِه  فِي أَْمٍر ِمْن أََواِمِر َّللاَّ

َب ِمْن هََذا اِّلْحتَِجاِج اْلفَاِسِد تََعالَى َعلَى أَنَّهَا َمْنُسوَخةٌ، َوَعلَى أَنَّهَا نَْدٌب؟ فََما ُسِمَع بِأَْعجَ 

ْشهَاَد، َواْلِكتَاَب فَقَدْ   إْذ قََصُدوا بِِه هَْدَم اْلقُْرآِن بًَِل بُْرهَاٍن... َوإِنََّما قُْلنَا: إنَّهُ إْن تََرَك اْْلِ

ِ تََعا َ تََعالَى َواْلبَْيُع تَامٌّ فَاْلَمْعِصيَةُ لِِخًَلفِِه أَْمَر َّللاَّ ا َجَواُز اْلبَْيِع َعَصى َّللاَّ لَى بَِذلَِك، َوأَمَّ

ُ تََعالَى بِِهَما بَْعَد تََماِم اْلبَ  ْشهَاَد َواْلِكتَاَب َعَمًَلِن َغْيَر اْلبَْيِع َوإِنََّما أََمَر َّللاَّ ْيِع فَِْلَنَّ اْْلِ

تِِه فَإَِذا تَمَّ اْلبَْيُع لَْم تُْبِطْلهُ َمْعِصيَةٌ َحَدثَْت بَْعَدهُ َولِ  ُكلِّ َعَمٍل ُحْكُمهُ }فََمْن يَْعَمْل َوِصحَّ

ٍة َخْيًرا يََرهُ{ ]الزلزلة:  ا يََرهُ{ ]الزلزلة: ٧ِمْثقَاَل َذرَّ ٍة َشًرً  [٨[ }َوَمْن يَْعَمْل ِمْثقَاَل َذرَّ

 -أقوال الفقهاء:

قول المؤلف بوجوب اْلشهاد هو قول: عطاء والنخعي وابن جرير الطبري وجابر ■

 ليمان وأهل الظاهر.بن زيد ومجاهد وأبي س

ْشهَاُد اْلَمْذُكوُر، َوَّل اْلِكتَاُب اْلَمْذُكوُر، اْلَمأُْموُر بِِه: َواِجبًا ■  َوَّل يَْلَزُم اْلَكاتُِب  -لَْيَس اْْلِ

 أَْن يَْكتَُب.) اْلَحنَفِيُّوَن، َواْلَمالِِكيُّوَن، َوالشَّافِِعيُّون والحسن والحكَم(

 وأَبِو قًَِلبَةَ، َوَصْفَواَن ْبِن ُمْحِرٍز، َواْبِن ِسيِريَن(اِلمر في ذلك للندب.)الشعبي 

 -األحاديث واآلثار:

َ تََعالَى فًََل يُْستََجاُب لَهُْم   عن■ َِ قَاَل: ثًََلثَةٌ يَْدُعوَن َّللاَّ َوَذَكَر  -أَبِي ُموَسى اِْلَْشَعِريِّ

 ِهْد َعلَْيِه.)صحيح(فِيِهْم: َوَرُجٌل َكاَن لَهُ َعلَى َرُجٍل َدْيٌن فَلَْم يُشْ 

هُ أَْخبََرهُ ■  ِ »َعْن ُعَماَرةَ ْبِن ُخَزْيَمةَ ْبِن ثَابٍِت: أَنَّ َعمَّ ُ َعلَْيِه  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْبتَاَع فََرًسا ِمْن أَْعَرابِيٍّ فَاْستَْتبََعهُ النَّبِيُّ  -َوَسلََّم  يُْعِطيَهُ الثََّمَن، لِ  -َصلَّى َّللاَّ

فَأَْسَرَع النَّبِيُّ َوأَْبطَأَ اِْلَْعَرابِيُّ فَطَفَِق ِرَجاٌل يَُساِوُموَن اِْلَْعَرابِيَّ بِاْلفََرِس، َوِزيَد َعلَى 

ْوِم، فَنَاَدى اِْلَْعَرابِيُّ النَّبِيَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -السَّ اْلفََرَس  إْن ُكْنَت ُمْبتَاًعا هََذا -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَاْبتَْعهُ َوإِّلَّ بِْعتُهُ؟ فَقَاَل لَهُ النَّبِيُّ  أَْو لَْيَس قَْد اْبتَْعتُهُ ِمْنَك؟ قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

ِ َما بِْعتَُكهُ هَلُمَّ َشِهيًدا يَْشهَُد أَنِّي بَايَْعتَُك؟ فَقَاَل ُخَزْيَمةُ:  : َوَّللَاَّ أَنَا أَْشهَُد أَنََّك اِْلَْعَرابِيُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بَايَْعتَهُ، فَأَْقبََل النَّبِيُّ  يَقُوُل: بَِم تَْشهَُد؟ قَاَل: بِتَْصِديقَِك، فََجَعَل  -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -النَّبِيُّ  ن ضعيف()عمارة ب«)َشهَاَدةَ ُخَزْيَمةَ َشهَاَدةَ َرُجلَْينِ  -َصلَّى َّللاَّ

 خزيمة مجهول(

ةٍ  َر ِمْقَداَر ُمدَّ ةٌ؛ ِِلَنَّهُ لَْيَس فِيِه: أَنَّ اِْلَْمَر تَأَخَّ  قال المؤلف: لَْو َصحَّ لََما َكانَْت لَهُْم فِيِه ُحجَّ

ْشهَاُد، فَلَْم يُْشِهْد  ِ -َعلَْيِه السًََّلُم  -يُْمِكُن فِيهَا اْْلِ ُ صَ  -، َوإِنََّما فِيِه: أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ لَّى َّللاَّ
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َوأَْبطَأَ  -َعلَْيِه السًََّلُم  -اْبتَاَع ِمْنهُ اْلفََرَس ثُمَّ اْستَْتبََعهُ لِيَُوفِّيَهُ الثََّمَن فَأَْسَرَع  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

ِق بِاِْلَْبَداِن  -اِْلَْعَرابِيُّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَفَاَرقَهُ النَّبِيُّ  -َواْلبَْيُع َّل يَتِمُّ إّلَّ بِالتَّفَرُّ  -َصلَّى َّللاَّ

تِهِ  ْشهَاُد بَْعَد تََماِم اْلبَْيِع َوِصحَّ ، َّل قَْبَل أَْن لِيَتِمَّ اْلبَْيُع، َوإِّلَّ فَلَْم يَُكْن تَمَّ بَْعُد، َوإِنََّما يَِجُب اْْلِ

.. َوقَْد َزاَد بَْعُضهُْم فِي اْلهَْذِر َوالتَّْخلِيِط فَأَتَْوا بِأَ  َعلَْيِه  -ْخبَاٍر َكثِيَرٍة ِصَحاٍح، َكَمْوتِِه يَتِمَّ

ًَلُم  َوَكاْبتِيَاِعِه اْلبِْكَر ِمْن ُعَمَر،  -َوِدْرُعهُ َمْرهُونَةٌ فِي ثًََلثِيَن َصاًعا ِمْن َشِعيٍر  -السَّ

َواْلَعْبَد بِاْلَعْبَدْيِن، َواْلَجَمَل ِمْن َجابٍِر، َواْبتِيَاِع بَِريَرةَ، َواْبتِيَاِع َصفِيَّةَ بَِسْبَعِة أَْرُؤٍس، 

 َوالثَّْوَب بِالثَّْوبَْيِن إلَى اْلَمْيَسَرِة.

ْشهَاِد  -َعلَْيِه السًََّلُم  -َوُكلُّ َخبٍَر ُذِكَر فِيِه أَنَّهُ  بَاَع أَْو اْبتَاَع، قَالُوا: َولَْيَس فِيهَا ِذْكُر اْْلِ

َعلَْيِه السًََّلُم  -؛ ِِلَنَّ َجِميَعهَا لَْيَس فِي َشْيٍء ِمْنهَا: أَنَّهُ َوُكلُّ َذلَِك َّل ُمتََعلََّق لَهُْم بَِشْيٍء ِمْنهُ 

 لَْم يُْشِهْد، َوَّل أَنَّهُ أَْشهََد. -

 ..َوَوَجْدنَا أَْكثََرهَا لَْيَس فِيهَا ِذْكُر ثََمٍن فَيَْلَزُمهُْم َعلَى هََذا أَْن يُِجيُزوا اْلبَْيَع بَِغْيِر ِذْكِر ثََمنٍ 

ِ تََعالَى: }َوأَْشِهُدوا إَِذا تَبَايَْعتُْم{ ]البقرة: َعْن مُ ■  [ قَاَل ُمَجاِهٌد: ٢٨٢َجاِهٍد فِي قَْوِل َّللاَّ

 َكاَن اْبُن ُعَمَر إَذا بَاَع بِنَْقٍد أَْشهََد، َوإَِذا بَاَع بِنَِسيئٍَة َكتََب َوأَْشهََد.)صحيح(

ِ تََعالَى: }فَإِْن أَِمَن َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ أَنَّهُ قََرأَ هَذِ ■  ا بَلََغ إلَى قَْوِل َّللاَّ ِه اْْليَةَ فَلَمَّ

[ قَاَل: نََسَخْت هَِذِه اْْليَةُ َما ٢٨٢بَْعُضُكْم بَْعًضا فَْليَُؤدِّ الَِّذي اْؤتُِمَن أََمانَتَهُ{ ]البقرة: 

 قَْبلَهَا.)صحيح(

ُ َعْنهُ رَ  -قال المؤلف: الظَّاِهُر ِمْن قَْوِل أَبِي َسِعيٍد  أَنَّهَا نََسَخْت، اِْلَْمَر  -ِضَي َّللاَّ

ْهِن؛ ِِلَنَّهُ هَُو الَِّذي قَْبلَهَا ُمتَِّصًًل بِهَا، َوَّل يَُجوُز أَْن يُظَنَّ بِأَبِي َسِعيٍد أَنَّهُ يَقُوُل: إ نَّهَا بِالرَّ

 َل قَْبلَهَا ِمْن اْلقُْرآِن..نََسَخْت ُكلَّ َما ُكتَِب قَْبلَهَا ِمْن اْلقُْرآِن، َوَّل ُكلَّ َما نَزَ 

 1111]َمْسأَلَةٌ أَْلفَاظُ اْلبَْيع[م

َراِء، أَْو بِلَْفِظ التَِّجاَرِة، أَْو بِلَْفٍظ يَُعبَّ  ُر بِِه فِي َوَّل يَُجوُز اْلبَْيُع إّلَّ بِلَْفِظ اْلبَْيِع، أَْو بِلَْفِظ الشِّ

ةً َغْيَر َمْقبُوَضْيِن لَِكْن َحالَّْيِن، أَْو َسائِِر اللَُّغاِت َعْن اْلبَْيِع، فَإِْن َكاَن الثَّ  َمُن َذهَبًا أَْو فِضَّ

ى: َجاَز أَْيًضا بِلَْفِظ الدَّْيِن أَْو اْلُمَدايَنَِة، َوَّل يَُجوُز َشْيٌء ِمْن َذلَِك بِلَْفِظ  إلَى أََجٍل ُمَسًمً

َدقَِة، َوَّل بَِشْيٍء َغْيَر َما   َذَكْرنَا أَْصًًل.اْلِهبَِة، َوَّل بِلَْفِظ الصَّ

بَا{ ]البقرة: -بُْرهَاُن َذلَِك  َم الرِّ ُ اْلبَْيَع َوَحرَّ ِ تََعالَى: }َوأََحلَّ َّللاَّ  [ .٢٧١: قَْوُل َّللاَّ

وقَْوله تََعالَى: }ّل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إِّل أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َعْن تََراٍض ِمْنُكْم{ 

ى فَاْكتُبُوهُ{ ]البقرة: ٢٢اء: ]النس [ . وقَْوله تََعالَى: }إَِذا تََدايَْنتُْم بَِدْيٍن إِلَى أََجٍل ُمَسًمً

[ .. قَاَل تََعالَى }َوَعلََّم آَدَم اِلَْسَماَء ُكلَّهَا ثُمَّ َعَرَضهُْم َعلَى اْلَمًلئَِكِة فَقَاَل أَْنبِئُونِي ٢٨٢

[ }قَالُوا ُسْبَحانََك ّل ِعْلَم لَنَا إِّل َما ٢١َصاِدقِيَن{ ]البقرة:  بِأَْسَماِء هَُؤّلِء إِْن ُكْنتُمْ 

 [ .٢٢َعلَّْمتَنَا{ ]البقرة: 

ُ بِهَا ِمْن ُسْلطَاٍن{  ْيتُُموهَا أَْنتُْم َوآبَاُؤُكْم َما أَْنَزَل َّللاَّ َوقَاَل تََعالَى: }إِْن ِهَي إِّل أَْسَماٌء َسمَّ

ِ تََعالَى، َّل ِسيََّما أَْسَماُء أَْحَكاِم [ فََصحَّ أَنَّ اِْلَ ٢٢]النجم:  ْسَماَء ُكلَّهَا تَْوقِيٌف ِمْن َّللاَّ

َرى، فَلَِما  ا لَْفظُ الشِّ ْحَداُث، َوَّل تُْعلَُم إّلَّ بِالنُُّصوِص.. َوأَمَّ ِريَعِة الَّتِي َّل يَُجوُز فِيهَا اْْلِ الشَّ

ينَا ِمْن طَِريِق اْلبَُخاِريِّ  ِ َعْن جَ ..■ِ ُروِّ ِ " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -ابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ
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ُ اْمَرًءا َسْمًحا إَذا بَاَع، َوإَِذا اْشتََرى، َوإَِذا اْقتََضى»قَاَل:  -َوَسلََّم   « .َرِحَم َّللاَّ

 1111]مسألة التفرق باألبدان الموجب للبيع[م

لبيع بينهما أبدا وإن تقابضا السلعة والثمن، وكل متبايعين صرفا أو غيره فًل يصح ا

ما لم يتفرقا بأبدانهما من المكان الذي تعاقدا فيه البيع، ولكل واحد منهما إبطال ذلك 

ّل  -إّل أن يقول أحدهما لْلخر  -ولو بقيا كذلك دهرهما  -العقد أحب اْلخر أم كره 

ي البيع، أو أن تبطله ،فإن قال: : اختر أن تمض-نبال أيهما كان القائل بعد تمام التعاقد 

وليس لهما وّل ِلحدهما فسخه إّل  -تفرقا أو لم يتفرقا  -قد أمضيته فقد تم البيع بينهما 

بعيب، ومتى ما لم يتفرقا بأبدانهما وّل خير أحدهما اْلخر، فالمبيع باق على ملك 

حد منهما البائع كما كان، والثمن باق على ملك المشتري كما كان، ينفذ في كل وا

صلى َّللا  -نهى رسول َّللا »حكم الذي هو على ملكه ّل حكم اْلخر... وقال بعضهم: 

، ومن الغرر أن يكون لهما خيار ّل يدريان متى « عن بيع الغرر -عليه وسلم 

 ينقطع.

أن العقد قبل التفرق باِلبدان، أو التخيير: ليس  -: أحدها -وهذا كًلم فاسد من وجوه 

إنه ّل بيع بينهما ما : »-عليه السًلم  -ع غرر وّل بيع سًلمة، كما قال بيعا أصًل ّل بي

 فهو غير داخل في بيع الغرر المنهي عنه.« كانا معا

أنه ليس كما قالوا: من أن لهما خيارا ّل يدريان متى ينقطع، بل أيهما  -والوجه الثاني 

البيع وينقطع الخيار، شاء قطعه قطعه في الوقت، بأن يخير صاحبه فإما يمضيه فيتم 

وإما يفسخه فيبطل حكم العقد وتماديه، أو بأن يقوم فيفارق صاحبه كما كان يفعل ابن 

 عمر..

 -أقوال الفقهاء:

قول المؤلف هو قول:طاوس وشريح والشعبي وهو قول هشام بن يوسف، وابنه ■

 عبد الرحمن، وقال البخاري: هو قول عطاء بن أبي رباح، وابن أبي مليكة.

و قول الحسن، وسعيد بن المسيب، والزهري، وابن أبي ذئب، وسفيان الثوري، وه

وسفيان بن عيينة، واِلوزاعي، والليث، وعبيد َّللا بن الحسن القاضي، والشافعي، 

وأبي ثور، وجميع أصحابه، وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد وأبي سليمان، ومحمد 

الحديث، وأهل المدينة ، وأحمد بن نصر المروزي، ومحمد بن جرير الطبري، وأهل 

 بن حنبل إّل أنه ّل يعرف التخيير، وّل يعرف إّل التفرق باِلبدان فقط.

كل بيع فالمتبايعان فيه بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، إّل بيوعا ثًلثة: المغنم، ■ 

والشركاء في الميراث يتقاومونه، والشركاء في التجارة يتقاومونها ،وحد التفرق أن 

 غيب كل واحد منهما عن صاحبه حتى ّل يراه.)اِلوزاعي(ي

البيع يتم بالكًلم وإن لم يتفرقا بأبدانهما، وّل خير أحدهما اْلخر.)مالك وأبو حنيفة ■ 

 والنخعي(

 -األحاديث واآلثار:

البيعان بالخيار ما لم : »-صلى َّللا عليه وسلم  -عن ابن عمر قال: قال رسول َّللا ■ 
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 صحيح(«)حدهما لصاحبه: اختر وربما قال: أو يكون بيع خياريتفرقا أو يقول أ

قال المؤلف: وقال بعضهم: معنى المتبايعين ههنا: إنما هما المتساومان، كما سمي 

[ : إنما أراد ٢٢١وقال: كما قال تعالى: }فبلغن أجلهن{ ]البقرة:  -الذبيح ولم يذبح 

 تقاربن بلوغ أجلهن.

إنما هو ما بين « ما لم يتفرقا» -عليه السًلم  -وله وقال آخرون منهم: إنما أراد بق

قول أحدهما: قد بعتك سلعتي هذه بدينار؟ فهو بالخيار ما لم يقل له اْلخر: قد قبلت 

ذلك.. فجواب هذه اِلقوال كلها واضح مختصر، وهو أن يقال: كذب قائل هذا وأفك 

مواضعه.. وأما قولكم: عن  -صلى َّللا عليه وسلم  -وأثم؛ ِلنه حرف كًلم رسول َّللا 

كما سمي الذبيح ولم يذبح فما سماه َّللا تعالى قط ذبيحا، وّل صح ذلك أيضا قط عن 

وإذا كان هكذا فإنما هو قول مطلق عامي ّل حجة  -صلى َّللا عليه وسلم  -رسول َّللا 

[ فصدق َّللا تعالى وكذب من ٢٢١فيه ..وأما قوله تعالى: }فبلغن أجلهن{ ]البقرة: 

ولو كان ما ظنوه لكان اْلمساك  -ه تعالى أراد المقاربة، حاش ّلِل من هذا قال: إن

 -والرجعة ّل يجوز إّل في قرب بلوغ اِلجل، ّل قبل ذلك، وهذا باطل بًل خًلف 

بلوغ  -بًل شك  -وتأويل اْلية موافق لظاهرها بًل كذب وّل تزيد، وإنما أراد تعالى 

لهن إياها إلى إثر الطًلق إلى خروجهن المطلقات أجل العدة بكونهن فيها من دخو

عنها، وهذه المدة كلها للزوج فيها الرجعة واْلمساك بًل خًلف، أو التمادي على 

 حكم الطًلق.

المتبايعان بالخيار ما : »-صلى َّللا عليه وسلم  -عن ابن عمر قال: قال رسول َّللا ■ 

« عن خيار فقد وجب البيعلم يتفرقا إّل أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع 

 )صحيح(

قال المؤلف: هذا يبين أن الخيار المذكور إنما هو قول أحدهما لْلخر: اختر، ّل عقد 

: إن كان البيع عن خيار، فقد -عليه السًلم  -البيع على خيار مدة مسماة، ِلنه قال 

 وهذا خًلف حكم البيع المعقود على خيار مدة عند القائلين به. -وجب البيع 

كل بيعين ّل بيع »قال:  -صلى َّللا عليه وسلم  -عن ابن عمر عن رسول َّللا ■ 

 صحيح(«)بينهما حتى يتفرقا أو يكون خيارا

إذا تبايع الرجَلن »قال:  -صلى َّللا عليه وسلم  -عن ابن عمر عن رسول َّللا  ■

خير  فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما اآلخر، فإن

أحدهما اآلخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك 

  صحيح(«)واحد منهما البيع فقد وجب البيع

قال المؤلف: هذا الحديث يرفع كل إشكال، ويبين كل إجمال، ويبطل التأويًلت 

 المكذوبة التي شغب بها المخالفون.

صلى َّللا عليه وسلم  -عمر يقول: قال رسول َّللا عن نافع قال: سمعت عبد َّللا بن ■ 

إذا تبايع المتبايعان البيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكن : »-

 « .بيعهما عن خيار
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مشى قليًل ثم  -قال نافع: فكان ابن عمر إذا ابتاع البيع فأراد أن يجب له: 

 رجع.)صحيح(

البيعان بالخيار ما لم »: قال -صلى َّللا عليه وسلم  -عن حكيم بن حزام عن النبي ■ 

« يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا، وكتما محق بركة بيعهما

 )صحيح(

عن أبي الوضيء قال: غزونا غزوة لنا فنزلنا منزّل فباع صاحب لنا فرسا لغًلم، ■ 

د حضر الرحيل قام إلى فرسه ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبحا من الغ

ليسرجه فندم فأتى الرجل ليأخذه بالبيع فأبى أن يدفعه إليه، فقال له: بيني وبينك أبو 

قال: فأتيا أبا برزة في ناحية  -صلى َّللا عليه وسلم  -برزة صاحب رسول َّللا 

 -العسكر فقاّل له: هذه القصة فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول َّللا 

البيعان بالخيار ما لم : »-صلى َّللا عليه وسلم  -قال رسول َّللا  -َّللا عليه وسلم  صلى

.قال هشام بن حسان: قال جميل بن مرة: قال أبو برزة: ما أراكما « يتفرقا

 افترقتما.)صحيح(

قال:  -صلى َّللا عليه وسلم  -عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن النبي ■

يتفرقا إّل أن تكون صفقة خيار، وّل يحل له أن يفارقه خشية  البيعان بالخيار ما لم»

 ضعيف(«)أن يستقيله

 قال المؤلف: قالوا: فاّلستقالة ّل تكون إّل بعد تمام البيع وصحة انتقال الملك.

قال علي: قبل كل شيء فهذا حديث ّل يصح ..ولو صح لكان موافقا لقولنا، إّل في 

فقط فلسنا نقول به؛ ِلن الخبر المذكور ّل يصح، المنع من المفارقة خوف اّلستقالة 

ولو صح لقلنا بما فيه .. وليست اّلستقالة المذكورة في هذا الخبر ما ظن هؤّلء 

ِلن العرب تقول  -رضي اْلخر أم كره  -الجهال، وإنما هي فسخ النادم منهما للبيع 

صحة قولنا  استقلت من علتي، واستقلت ما فات عني: إذا استدركه. والبرهان على

هذا وعلى فساد تأويلهم وكذبه هو أن المفارقة باِلبدان ّل تمنع من اّلستقالة التي 

حملوا الخبر عليها، بل هي ممكنة أبدا، ولو بعد عشرات أعوام، فكان الخبر على هذا 

ّل معنى له وّل حقيقة، وّل فائدة. فصح أنها اّلستقالة التي تمنع منها المفارقة بًل 

 شك..

في  -صلى َّللا عليه وسلم  -قال: كنا مع النبي  -رضي َّللا عنهما  -ابن عمر  عن■ »

سفر فكنت على بكر صعب لعمر فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده 

لعمر: بعنيه؟ قال:  -صلى َّللا عليه وسلم  -ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده فقال النبي 

فقال  -صلى َّللا عليه وسلم  -اعه من رسول َّللا هو لك يا رسول َّللا، قال: بعنيه فب

 صحيح(«)هو لك يا عبد َّللا بن عمر تصنع به ما شئت -صلى َّللا عليه وسلم  -النبي 

قبل  -عليه السًلم  -قال المؤلف: قالوا فهذا بيع صحيح ّل تفرق فيه وهبة لما ابتاع 

 التفرق بًل شك.

أنه وإن لم يكن فيه تفرق  -: أولها -قال أبو محمد: هذا خبر ّل حجة لهم فيه لوجوه 
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فيه التخيير بعد العقد، وليس السكوت عنه بمانع من كونه؛ ِلن صحة البيع تقتضيه 

ولم يذكر في هذا الخبر ثمن أيضا، فينبغي لهم أن يجيزوا البيع بغير ذكر  -وّل بد 

 ثمن. ثمن أصًل؛ ِلنه لم يذكر فيه

فإن قالوا: ّل بد من الثمن بًل شك؛ ِلن البيع ّل يصح إّل به؟ قلنا: وّل بد من التفرق 

أو التخيير؛ ِلن البيع ّل يكون بيعا، وّل يصح أصًل إّل بأحدهما.. وهذه هبة لما ابتيع 

قبل القبض بخًلف رأي الحنفيين فهو حجة عليهم، وكذلك القول في اْلشهاد سواء 

 سواء.

أنه حتى لو صح لهم أنه لم يكن في هذا البيع تخيير وّل إشهاد أصًل  -لثاني والوجه ا

صلى َّللا عليه  -فمن لهم أن هذه القصة كانت بعد قول رسول َّللا  -وهو ّل يصح أبدا 

؟ وبعد أمر َّللا « كل بيعين ّل بيع بينهما حتى يتفرقا أو يخير أحدهما اْلخر: »-وسلم 

مقعده  -إن شاء َّللا تعالى  -لم ذلك فهو كذاب أفك يتبوأ تعالى باْلشهاد، ومن ادعى ع

صلى َّللا عليه وسلم،فإن كان هذا الخبر قبل ذلك  -من النار لكذبه على رسول َّللا 

كله فنحن نقول: إن البيع حينئذ كان يتم بالعقد وإن لم يتفرقا وّل خير أحدهما اْلخر، 

 ا حين اِلمر به ّل قبل ذلك..وإن اْلشهاد لم يكن ّلزما وإنما وجب كل ما ذكرن

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا : »-صلى َّللا عليه وسلم  -عن أبي هريرة عن النبي ■ 

 ضعيف()أيوب بن عتبة ضعيف(«)من بيعهما أو يكون بيعهما بخيار

جعل الخيار بعد  -صلى َّللا عليه وسلم  -أن رسول َّللا »عن طاوس ■ 

 ضعيف مرسل(«)البيع

البيع عن تراض : »-صلى َّللا عليه وسلم  -مهران قال رسول َّللا  عن ميمون بن■ 

 ضعيف مرسل(«)والتخيير بعد الصفقة، وّل يحل لمسلم أن يغبن مسلما

ضعيف() رواه «)المسلمون عند شروطهم»قال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم ■ 

 ومن هو دونه، أو مرسل عن عطاء( -وهو ساقط  -كثير بن زيد 

كعب قال: إن عمر بن الخطاب، والعباس بن عبد المطلب تحاكما إليه  عن أبي بن■ 

في دار للعباس إلى جانب المسجد أراد عمر أخذها ليزيدها في المسجد فأبى العباس، 

فقال لهما أبي: لما أمر سليمان ببناء بيت المقدس كانت أرضه لرجل فاشتراها منه 

مني خير أم الذي أعطيتني؟ قال  سليمان فلما اشتراها قال له الرجل: الذي أخذت

سليمان: بل الذي أخذت منك، قال: فإني ّل أجيز البيع، فرده، فزاده، ثم سأله فأخبره، 

فأبى أن يجيزه، فلم يزل يزيده ويشتري منه، فيسأله فيخيره، فًل يجيز البيع، حتى 

فأوحى اشتراها منه بحكمه على أن ّل يسأله، فاحتكم شيئا كثيرا، فتعاظمه سليمان، 

َّللا إليه: إن كنت إنما تعطيه من عندك فًل تعطه، وإن كنت إنما تعطيه من رزقنا 

 فأعطه حتى يرضى بها، فقضى بها للعباس.

قال المؤلف: فهذا عمر، والعباس، يسمعان أبيا يقضي بتصويب رد البيع بعد عقده 

ة وأبو فصح أنهم كلهم قائلون بذلك ومعهم عثمان، وأبو هرير -فًل ينكران ذلك 

 .-رضي َّللا عنهم  -برزة، وابن عمر، والصحابة جملة 
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عن ابن عمر قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان ماّل بالوادي بمال له بخيبر، فلما ■

تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع وكانت السنة 

 أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا.)صحيح(

فهذا ابن عمر يخبر بأن هذا مذهب الصحابة وعملهم، ومذهب عثمان  قال المؤلف:

بن عفان؛ ِلنه خشي أن يراده البيع قبل التفرق باِلبدان، فلو لم يكن ذلك مذهب 

 عثمان ما خاف ابن عمر ذلك منه ويخبر بأن ذلك هو السنة.

عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال ■ 

لحة بن عبيد َّللا وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك ثم جئنا إذا جاء خادمنا ط

 نعطيك ورقك، فقال له عمر: كًل وَّللا لتعطينه ورقه أو لتردن إليه درهمه.)صحيح(

 قال المؤلف: فهذا عمر يبيح له رد الذهب بعد تمام العقد وترك الصفقة.

خطأ؛ ِلن هذا خبر رويناه .. عن مالك بن فإن قيل: لم يكن تم البيع بينهما ،قلنا: هذا 

أوس بن الحدثان النصري أنه أخبره أنه التمس، صرفا بمائة دينار قال: فدعاني 

طلحة بن عبيد َّللا فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ ذهبه فقلبها في يده ثم قال: 

 .حتى يأتيني خازني من الغابة وعمر يسمع؟ فقال عمر: وَّللا ّل تفارقه حتى تأخذه

فصح أن عمر وبحضرته طلحة  -فهذا بيان أن الصرف قد كان قد انعقد بينهما 

وسائر الصحابة يرون فسخ البيع قبل التفرق باِلبدان.. لو صح عن عمر ما ادعوه ما 

 وّل عليه.. -صلى َّللا عليه وسلم  -كان في قوله حجة مع رسول َّللا 

وتخاير.)ضعيف فيه الحجاج  أن عمر بن الخطاب قال: إنه ليس بيع إّل عن صفقة■ 

 ابن ارطأة(

 عن ابن عمر : ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع.)صحيح(■ 

 1111]مسألة التخيير في البيع[م

فإن قيل: فهًل أوجبتم التخيير في البيع ثًلث مرات؟ لما رويتموه .. عن الحسن عن 

يعان بالخيار حتى يتفرقا ويأخذ الب»قال:  -صلى َّللا عليه وسلم  -سمرة أن رسول َّللا 

 « .كل واحد منهما من البيع ما هوي أو يتخايران ثًلث مرار

 -صلى َّللا عليه وسلم  -ومن طريق البخاري.. عن حكيم بن حزام " أن رسول َّللا 

يختار ثًلث مرار، »قال همام: وجدت في كتابي « البيعان بالخيار حتى يتفرقا»قال: 

ما في بيعهما وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا فإن صدقا وبينا بورك له

وهكذا رويناه من طريق عفان عن همام أيضا؟ قلنا: رواية الحسن عن « بركة بيعهما

 سمرة مرسلة لم يسمع منه إّل حديث العقيقة وحده.

وأما رواية همام فإنه لم يحدث بهذه اللفظة، وإنما أخبر أنه وجدها في كتابه، ولم 

 ها وّل رواها، وّل أسندها، وما كان هكذا فًل يجوز اِلخذ به وّل تقوم به حجة.يلتزم

وقد روى هذا الخبر همام عن أبي التياح عن عبد َّللا بن الحارث عن حكيم فلم يذكر 

 فيه: ثًلث مرات.

ورواه شعبة، وسعيد بن أبي عروبة، وحماد بن سلمة، كلهم عن قتادة بإسناده ولفظه، 
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 نهم: ثًلث مرار.فلم يذكر أحد م

وقد حدثنا هشام بن سعيد الخير .. نا شعبة، وهمام، كًلهما عن قتادة، قال شعبة في 

حديثه: إنه سمع صالحا أبا الخليل يحدث عن عبد َّللا بن الحارث عن حكيم بن حزام، 

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن : »-صلى َّللا عليه وسلم  -قال: قال رسول َّللا 

 « .ا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهماصدقا وبين

قال أبو داود: وحديث همام مثل هذا فارتفع اْلشكال وثبت همام على ترك هذه 

اللفظة، ولم يقل إذ وجدها في كتابه: إنها من روايته، ووَّللا لو ثبت همام عليها من 

 ت تكون زيادة.لقلنا بها؛ ِلنها كان -من الثقات  -روايته، أو غيره 

 1111]مسألة تبايعا في بيت فخرج أحدهما عنه أو دخل حنيته[م

فإن تبايعا في بيت فخرج أحدهما عن البيت، أو دخل حنية في البيت: فقد تفرقا وتم 

 البيع، أو تبايعا في حنية أحدهما إلى البيت: فقد تفرقا وتم البيع.

 فرقا وتم البيع.فلو تبايعا في صحن دار فدخل أحدهما البيت: فقد ت

فلو تبايعا في دار، أو خص فخرج أحدهما إلى الطريق، أو تبايعا في طريق فدخل 

أحدهما دارا، أو خصا: فقد تفرقا وتم البيع. فإن تبايعا في سفينة فدخل أحدهما البليج، 

 أو الخزانة، أو مضى إلى الفندقوق، أو صعد الصاري: فقد تفرقا وتم البيع.

ي أحد هذه المواضع فخرج أحدهما إلى السفينة: فقد تم البيع إذ وكذلك لو تبايعا ف

فإن تبايعا في دكان فزال أحدهما إلى دكان آخر، أو خرج إلى الطريق فقد تم  -تفرقا 

 البيع وتفرقا.

 ولو تبايعا في الطريق فدخل أحدهما الدكان فقد تم البيع وتفرقا.

ان إّل بأن يصير بينهما حاجز يسمى فلو تبايعا في سفر أو في فضاء فإنهما ّل يفترق

تفريقا في اللغة، أو بأن يغيب عن بصره في الرفقة، أو خلف ربوة، أو خلف شجرة، 

 وباّلِل تعالى التوفيق. -وإنما يراعى ما يسمى في اللغة تفريقا فقط  -أو في حفرة 

 1111]مسألة تنازع المتبايعان فقال أحدهما تفرقنا وتم البيع[م

ْقنَا َوتَمَّ اْلبَْيُع، أَْو قَاَل: َخيَّْرتنِي، أَْو قَاَل: َخيَّْرتُك فَلَْو تَنَازَ  َع اْلُمتَبَايَِعاِن فَقَاَل أََحُدهَُما: تَفَرَّ

ْقنَا َحتَّى فََسْخُت َوَما َخيَّْرتنِي  -فَاْختَْرَت أَْو اْختَْرُت تََماَم اْلبَْيِع  َوقَاَل اْْلَخُر: بَْل َما تَفَرَّ

: فَإِْن َكانَْت -تُك، أَْو أَقَرَّ بِالتَّْخيِيِر َوقَاَل: فَلَْم أَْختَْر أَنَا، أَْو قَاَل: أَْنَت تََماُم اْلبَْيِع َوَّل َخيَّرْ 

ْلَعةُ اْلَمبِيَعةُ َمْعُروفَةً لِْلبَائِِع بِبَيِّنٍَة، أَْو بِِعْلِم اْلَحاِكِم َوَّل نُبَالِي ِحينَئٍِذ فِي يَِد َمنْ  َكانَْت  السِّ

أَْو َكانَْت َغْيَر َمْعُروفٍَة إّلَّ أَنَّهَا فِي يَِدِه َوالثََّمُن  -ْنهَُما َوَّل فِي يَِد َمْن َكاَن الثََّمُن ِمْنهَُما مِ 

َمَع  -َكائِنًا َمْن َكاَن  -فَإِنَّ اْلقَْوَل فِي ُكلِّ هََذا قَْوُل ُمْبِطِل اْلبَْيِع ِمْنهَُما  -ِعْنَد اْلُمْشتَِري 

ُن ، ِِلَنَّهُ ُمدًَّعى َعلَْيِه َعْقُد بَْيٍع َّل يُقَرُّ بِِه، َوَّل بَيِّنَةَ َعلَْيِه بِِه، فَلَْيَس َعلَْيِه إّلَّ اْليَِمييَِمينِهِ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بُِحْكِم َرُسوِل َّللاَّ  بِاْليَِميِن َعلَى اْلُمدََّعى َعلَْيِه. -َصلَّى َّللاَّ

ْلعَ  ةُ فِي يَِد اْلُمْشتَِري َوِهَي َغْيُر َمْعُروفٍَة لِْلبَائِِع َوَكاَن الثََّمُن ِعْنَد اْلبَائِِع فَإِْن َكانَْت السِّ

ِح اْلبَْيِع ِمْنهَُما  َمَع يَِمينِِه؛ ِِلَنَّهُ ُمدًَّعى َعلَْيِه نَْقُل  -َكائِنًا َمْن َكاَن  -بَْعُد: فَاْلقَْوُل قَْوُل ُمَصحِّ

 ْن َكاَن فِي يَِدِه َشْيٌء فَهَُو فِي اْلُحْكِم لَهُ: فَلَْيَس َعلَْيِه إّلَّ اْليَِميُن.َشْيٍء َعْن يَِدِه، َومَ 
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ْلَعةُ َوالثََّمُن َمًعا فِي يَِد أََحِدِهَما فَاْلقَْوُل قَْولُهُ َمَع يَِمينِِه ِِلَنَّهُ ُمدًَّعى َعلَ  ْيِه َكَما فَلَْو َكانَْت السِّ

ِ تََعالَ  -قُْلنَا   ى التَّْوفِيُق.َوبِاّلَِلَّ

َوهََكَذا اْلقَْوُل فِي ُكلِّ َما اْختَلََف فِيِه اْلُمتَبَايَِعاِن، ِمْثُل أَْن يَقُوَل أََحُدهَُما: اْبتَْعته بِنَْقٍد، 

أَْو  -َويَقُوَل اْْلَخُر: بَْل بِنَِسيئٍَة، أَْو قَاَل أََحُدهَُما: بَِكَذا أَْو َكَذا، أَْو قَاَل اْْلَخُر: بَْل أَْكثَُر 

 قَاَل أََحُدهَُما: بَِعَرٍض َوقَاَل اْْلَخُر: بَِعَرٍض آَخَر، أَْو بَِعْيٍن.

أَْو قَاَل أََحُدهَُما بِِصفَِة َكَذا َوَذَكَر َما  -أَْو قَاَل أََحُدهَُما: بَِدنَانِيَر، َوقَاَل اْْلَخُر بَِدَراِهَم 

: فَإِْن َكاَن فِي قَْوِل أََحِدِهَما إْقَراٌر لِْْلَخِر -بَْيًعا َصِحيًحا يَْبطُُل بِِه اْلبَْيُع َوقَاَل اْْلَخُر ، بَْل 

ْلَعةُ بِيَِد اْلبَائِِع َوالثََّمُن بِيَِد -بِِزيَاَدٍة إْقَراًرا َصِحيًحا أُْلِزَم َما أَقَرَّ بِِه َوَّل بُدَّ  : فَإِْن َكانَْت السِّ

ِ َما بِْعتُهَا ِمْنهُ َكَما اْلُمْشتَِري، فَهُنَا هَُو ُكلُّ َواِحٍد ِمنْ  هَُما ُمدًَّعى َعلَْيِه فَيَْحلُِف اْلبَائُِع بِاّلَِلَّ

ِ َما بَاَعهَا ِمنِّي بَِما يَْذُكُر َوَّل َكَما يَْذُكُر،  يَْذُكُر َوَّل بَِما يَْذُكُر، َويَْحلُِف اْلُمْشتَِري بِاّلَِلَّ

 ْْلَخِر، َويَْبطُُل َما َذَكَرا ِمْن اْلبَْيِع...َويَْبَرأُ ُكلُّ َواِحٍد ِمْنهَُما ِمْن طَلَِب، ا

ا َكاَن ِكًَلهَُما ُمدَِّعيًا َوُمدًَّعى َعلَْيِه َوَجَب  َواْحتَجَّ بَْعُضهُْم لِقَْولِِهْم فِي َذلَِك بِأَْن قَاَل: لَمَّ

نًا أَْو َعْقًدا َّل يُقِرُّ بِِه َعلَْيِهَما اْليَِميُن َجِميًعا، فَإِنَّ اْلبَائَِع يَدَِّعي َعلَى اْلُمْشتَِري ثَمَ 

 اْلُمْشتَِري، َواْلُمْشتَِري يَدَِّعي َعلَى اْلبَائِِع َعْقًدا َّل يُقِرُّ بِِه اْلبَائُِع.

ٍد: لَْيَس هََذا فِي ُكلِّ َمَكان َكَما َذَكُروا؛ ِِلَنَّ َمْن َكاَن بِيَِدِه َشْيٌء َّل يَْعِرُف  قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

قَاَل لَهُ إْنَساٌن: هََذا لِي بِْعته ِمْنك بِِمْثقَالَْيِن، َوقَاَل الَِّذي هَُو فِي يَِدِه: بَْل اْبتَْعته لَِغْيِرِه، وَ 

ِعيًا َعلَى اْْلَخِر بَِشْيٍء أَْصًًل؛  ِمْنك بِِمْثقَاٍل َوقَْد أَْنَصْفتُك، فَإِنَّ الَِّذي الشَّْيُء بِيَِدِه لَْيَس ُمدَّ

ُكلَّ َما بِيَِد اْلَمْرِء فَهَُو لَهُ، فَإِْن ادََّعى فِيِه ُمدٍَّع: َحلََف الَِّذي هَُو بِيَِدِه َوبَِرَئ  ِِلَنَّ اْلُحْكَم أَنَّ 

 َولَْم يُقِرَّ لَهُ قَطُّ بِِمْلِكِه إْقَراًرا ُمْطلَقًا، فَلَْيَس اْلبَائُِع هَهُنَا ُمدًَّعى َعلَْيِه أَْصًًل..

هُ أَْصَحابُنَا، َوأَبُو ثَْوٍر، فِي قَْولِِهْم: إنَّ اْلقَْوَل قَْوُل اْلُمْشتَِري َعلَى َويَُعاِرُضوَن بَِما اْحتَجَّ لَ 

ِري، ُكلِّ َحاٍل َمَع يَِمينِِه؛ ِِلَنَّهَُما َجِميًعا قَْد اتَّفَقَا َعلَى اْلبَْيِع، َوَعلَى اْنتِقَاِل اْلِمْلِك إلَى اْلُمْشتَ 

ْشتَِري بَِما َّل يُقِرُّ لَهُ بِِه اْلُمْشتَِري، َوهََذا أَْشبَهُ بِأُُصوِل اْلَحنَفِيِّيَن، ثُمَّ ادََّعى اْلبَائُِع َعلَى اْلمُ 

ْقَراِر.  َواْلَمالِِكيِّيَن: ِمْن أَْقَوالِِهْم فِي اْْلِ

ٍد: َولَْيَس هََذا أَْيًضا َصِحيًحا؛ ِِلَنَّ اْلبَائَِع لَْم يَُوافِْق اْلُمْشتَِرَي قَ  طُّ َعلَى َما قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

ْقهُ اْلُمْشتَرِ  ي فِيهَا، ادََّعاهُ فِي َمالِِه، َوإِنََّما أَقَرَّ لَهُ بِاْنتِقَاِل اْلِمْلِك َوبِاْلبَْيِع َعلَى ِصفٍَة لَْم يَُصدِّ

 فًََل يَُجوُز أَْن يَْقِضَي لِْلُمْشتَِري بِإِْقَراٍر هَُو َمْكُذوٌب لَهُ.

نَاهُ: ِمْن أَنَّ ُكلَّ َما َكاَن بِيَِد إْنَساٍن فَهَُو لَهُ، إّلَّ أَْن تَقُوَم بِِمْلِكِه بَيِّنَةٌ فََصحَّ أَنَّ اْلقَْوَل َما قُلْ 

نَّةُ.. -لَِغْيِرِه   َوهَُو قَْوُل إيَاِس ْبِن ُمَعاِويَةَ، َوبِهََذا َجاَءْت السُّ

 -أقوال الفقهاء:

 ْيَماٍن.)ابن حنبل والشعبي وعطاء(البيعان إَذا اْختَلَفَا تََرادَّا اْلبَْيَع ُدوَن أَ ■

يَْحلُِف اْلبَائُِع فَإِْن َشاَء اْلُمْشتَِري أََخَذ َوإِْن َشاَء تََرَك.)أبو عبيدة بن عبد َّللا بن ■ 

 مسعود(

ْلَعةُ قَائَِمةً تََحالَفَا َوفُِسَخ اْلبَْيُع، َوإِْن َكانَْت قَْد هَلََكْت فَاْلقَْوُل قَْوُل ■  إْن َكانَْت السِّ

اِد ْبِن أَبِي ُسلَْيَماَن، َوأَ  بِي اْلُمْشتَِري َمَع يَِمينِِه، هََذا إَذا لَْم تَُكْن هُنَالَِك بَيِّنَةٌ.) َوهَُو قَْوُل َحمَّ
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، َواِْلَْوَزاِعيُّ فِي اْلُمْستَْهلََكِة  -َحنِيفَةَ، َوأَبِي يُوُسَف، َوَمالٍِك  َوقَاَل إْبَراِهيُم، َوالثَّْوِريُّ

 بَِذلَِك(

َوإِْن َحلََف أََحُدهَُما  -إَذا اْختَلََف اْلُمتَبَايَِعاِن َحلَفَا َجِميًعا، فَإِْن َحلَفَا أَْو نََكًَل فُِسَخ اْلبَْيُع ■ 

َونََكَل اْْلَخُر قُِضَي بِقَْوِل الَِّذي َحلََف َسَواٌء َكانَْت قَائَِمةً أَْو ُمْستَْهلََكةً.) َوهَُو قَْوُل ُشَرْيٍح، 

ِد ْبِن اْلَحَسِن، إّلَّ أَنَّهَُما قَاَّل: يَتََرادَّاِن ثََمَن اْلُمْستَْهلََكِة(َوالشَّافِ  ، َوُمَحمَّ  ِعيِّ

ا اْلُمْستَْهلََكةُ فَإِْن اتَّفَقَا َعلَى أَنَّ الثَّمَ ■  ْلَعِة اْلقَائَِمِة: يَتََحالَفَاِن َويَتََرادَّاِن، َوأَمَّ َن َكاَن فِي السِّ

ا قِيَمةَ  ِمْن ِجْنٍس َواِحدٍ  فَاْلقَْوُل قَْوُل اْلُمْشتَِري، فَإِْن اْختَلَفَا فِي اْلِجْنِس تََحالَفَا َوتََرادَّ

 اْلَمبِيِع.)زفر بن الهذيل(

ْلَعةُ أَْو ُمْستَْهلََكةً  -اْلقَْوُل فِي َذلَِك ■  قَْوُل اْلُمْشتَِري َمَع يَِمينِِه.)أبو  -قَائَِمةً َكانَْت السِّ

 (سليمان وأبو ثور

 -األحاديث واآلثار:

ِ ْبِن َمْسُعوٍد أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد بَاَع ِمْن اِْلَْشَعِث ■  ْحَمِن ْبِن َعْبِد َّللاَّ َعْن اْلقَاِسِم ْبِن َعْبِد الرَّ

َرٍة، ْبِن قَْيٍس بَْيًعا فَاْختَلَفَا فِي الثََّمِن، فَقَاَل اْبُن َمْسُعوٍد: بِِعْشِريَن، َوقَاَل اِْلَْشَعُث: بَِعشَ 

فَقَاَل لَهُ اْبُن َمْسُعوٍد: اْجَعْل بَْينِي َوبَْينَك َرُجًًل؟ فَقَاَل لَهُ اِْلَْشَعُث: أَْنَت بَْينِي َوبَْيَن نَْفِسك، 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَاَل اْبُن َمْسُعوٍد: فَإِنِّي أَقُوُل بَِما قََضى بِِه َرُسوُل َّللاَّ إَذا : »-َصلَّى َّللاَّ

اِن اْلبَْيعَ  اْختَلَفَ   ضعيف مرسل(«)اْلُمتَبَايَِعاِن فَاْلقَْوُل َما قَاَل َربُّ اْلَماِل، أَْو يَتََرادَّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلَّم:  -قَاَل اْبُن َمْسُعوٍد: قاِل َرُسوُل َّللاَّ إَذا اْختَلََف اْلُمتَبَايَِعاِن »َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف مرسل(«)ْبتَاُع بِاْلِخيَارِ فَاْلقَْوُل َما قَاَل اْلبَائُِع، َواْلمُ 

ْحَمِن ْبُن َمْسُعوٍد َكاَن لَهُ   -إْذ َماَت أَبُوهُ  -قال المؤلف عن إسناد الحديثين: َوَعْبُد الرَّ

ُ َعْنهُ  ُد ْبُن  -َرِضَي َّللاَّ اِوي َعْنهُ أَْيًضا ُمَحمَّ ِستُّ ِسنِيَن فَقَْط، لَْم يَْحفَْظ ِمْنهُ َكلَِمةً، َوالرَّ

ْحَمِن ْبُن أَبِي لَْيلَى  َعْبدِ  ِد ْبِن اِْلَْشَعِث  -َوهَُو َسيُِّئ اْلِحْفِظ  -الرَّ ْحَمِن ْبُن ُمَحمَّ  -َوَعْبُد الرَّ

اِج  ةَ فِي ِرَوايَتِِه  -ظَالٌِم ِمْن ظَلََمِة اْلَحجَّ َوأَْيًضا فَلَْم يَْسَمْع ِمْنهُ أَبُو ُعَمْيٍس َشْيئًا  -َّل ُحجَّ

ِر َسنِّ  ِد ْبِن قَْيِس ْبِن  -ِه َعْن لِقَائِِه لِتَأَخُّ ْحَمِن ْبُن ُمَحمَّ َوأَْيًضا فَهَُو َخطَأٌ، َوإِنََّما هَُو َعْبُد الرَّ

ِد ْبِن اِْلَْشَعِث  ُد ْبُن اِْلَْشَعِث لَْم يَْسَمْع  -َوهَُو َمْجهُوُل اْبُن َمْجهُوٍل  -ُمَحمَّ َوأَْيًضا ُمَحمَّ

 َل التََّعلُُّق بِِه ُجْملَةً.: فَبَطَ -ِمْن اْبِن َمْسُعوٍد 

ِ »قَاَل اْبُن َمْسُعوٍد ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أََمَر َرُسوُل َّللاَّ فِي اْلُمتَبَايَِعْيِن ِسْلَعةً يَقُوُل  -َصلَّى َّللاَّ

تَْحلََف اْلبَائُِع، ثُمَّ أََحُدهَُما: أََخْذتُهَا بَِكَذا َوَكَذا، َوقَاَل اْْلَخُر: بِْعتُهَا بَِكَذا َوَكَذا، بِأَْن يُسْ 

ضعيف منقطع() ِِلَنَّ أَبَا ُعبَْيَدةَ ْبِن َعْبِد «)يَْختَاَر اْلُمْبتَاُع، فَإِْن َشاَء أََخَذ َوإِْن َشاَء تََركَ 

ِ ْبِن َمْسُعوٍد ُسئَِل أَتَْذُكُر ِمْن أَبِيك َشْيئًا؟ قَاَل: َّل  ِ  -َّللاَّ ُ َعْنهُ  َرِضيَ  -َولَْم يَُكْن لَِعْبِد َّللاَّ َّللاَّ

ْحَمِن تََرَكهُ اْبَن ِستِّ ِسنِيَن، َوُعْتبَةُ  -َوهَُو أَْكبَُرهُْم  -ِمْن اْلَولَِد إّلَّ أَبُو ُعبَْيَدةَ  - َوَعْبُد الرَّ

 َوَعْبُد اْلَملِِك ْبُن ُعبَْيٍد اْلَمْذُكوُر َمْجهُوٌل( -َوَكاَن أَْصَغَرهُْم  -

 1111اْلِخيَاِر[م ]َمْسأَلَةٌ النَّْقُد فِي بَْيعِ 

َوُكلُّ بَْيٍع َوقََع بَِشْرِط ِخيَاٍر لِْلبَائِِع، أَْو لِْلُمْشتَِري، أَْو لَهَُما َجِميًعا، أَْو لَِغْيِرِهَما: ِخيَاَر 

: فَهَُو بَاِطٌل   -ْو لَْم يَتََخيََّرا تََخيََّرا إْنفَاَذهُ أَ  -َساَعٍة، أَْو يَْوٍم، أَْو ثًََلثَِة أَيَّاٍم، أَْو أَْكثََر أَْو أَقَلَّ
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فَإِْن قَبََضهُ اْلُمْشتَِري بِإِْذِن بَائِِعِه فَهَلََك فِي يَِدِه بَِغْيِر فِْعلِِه فًََل َشْيَء َعلَْيِه، فَإِْن قَبََضهُ 

ِب. : َضِمنَهُ َضَماَن اْلَغصْ -لَِكْن بُِحْكِم َحاِكٍم، أَْو بَِغْيِر ُحْكِم َحاِكٍم  -بَِغْيِر إْذِن َصاِحبِِه 

 : ا اْحتَِجاُج أَبِي َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيِّ َوَكَذلَِك إْن أَْحَدَث فِيِه َحَدثًا َضِمنَهُ َضَماَن التََّعدِّي.. أَمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بَِحِديِث ُمْنقٍِذ، َوأَنَّ النَّبِيَّ  َجَعَل لَهُ اْلِخيَاَر ثًََلثَةَ أَيَّاٍم فِيَما  -َصلَّى َّللاَّ

َل ُمَخالٍِف لِهََذا اْلَحِديِث، َوقَْولُهَُما بِفََساِد بَْيِعِه اْشتَ  ا أَْن يَُكونَا أَوَّ َرى فََعَجٌب َعِجيٌب ِجًدً

هُ إّلَّ  -إْن َكاَن يَْستَِحقُّ اْلَحْجَر َويُْخَدُع فِي اْلبُيُوِع  -ُجْملَةً  أَْو َجَواِز بَْيِعِه ُجْملَةً، َوَّل يَُردُّ

َكاَن َّل يَْستَِحقُّ اْلَحْجَر.. َولَْيَس فِي هََذا اْلَخبَِر بَْيٌع َوقََع بِِخيَاٍر ِمْن  إنْ  -ِمْن َعْيٍب 

 اْلُمتَبَايَِعْيِن ِِلََحِدِهَما أَْو لَهَُما..

ُل ُمخَ  ْهِر َوهَُو أَوَّ ةٌ ِمْن طََوامِّ الدَّ اِة: فَطَامَّ ا اْحتَِجاُج أَبِي َحنِيفَةَ بَِحِديِث اْلُمَصرَّ الٍِف َوأَمَّ

وا بِِه  لَهُ، َوَزاٍر َعلَْيِه َوطَاِعٍن فِيِه، ُمَخالٍِف ُكلَّ َما فِيِه.. ثُمَّ َّل يَْستَْحيُوَن ِمْن أَْن يَْحتَجُّ

، فِيَما لَْيَس فِيِه ِمْنهُ َشْيٌء؛ ِِلَنَّهُْم إنََّما يُِريُدوَن نَْصَر تَْصِحيِح بَْيٍع َوقََع بَِشْرِط ِخيَاٍر لِْلبَائِعِ 

اِة أَثٌَر، َوَّل  أَوْ  لِْلُمْشتَِري، أَْو لَهَُما َمًعا أَْو لَِغْيِرِهَما، َولَْيَس ِمْن هََذا ُكلِِّه فِي َخبَِر اْلُمَصرَّ

، َوَّل إَشاَرةٌ، َوَّل َمْعنًى، فَأَيُّ َعَجٍب أَْكثَُر ِمْن هََذا.. فَإِْن اْحتَجَّ َمْن يُِجيُز بَْيَع اْلِخيَاِر  نَصٌّ

ِ بَِما قَْد ذَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َكْرنَاهُ ِمْن قَْوِل َرُسوِل َّللاَّ ُكلُّ بَيَِّعْيِن َّل بَْيَع بَْينَهَُما : »-َصلَّى َّللاَّ

قَا إّلَّ بَْيَع اْلِخيَارِ  ةَ لَهُْم فِيِه؛ ِِلَنَّ أَيُّوَب َعْن نَافٍِع َعْن اْبِن ُعَمَر قَْد « َحتَّى يَتَفَرَّ فًََل ُحجَّ

 لَِك اْلِخيَاَر َما هَُو؟ َوأَنَّهُ قَْوُل أََحِدِهَما لِْْلَخِر: اْختَْر.بَيََّن ذَ 

 َوبَيَّنَهُ أَْيًضا اللَّْيُث َعْن نَافٍِع َعْن اْبِن ُعَمَر بِِمْثلِِه.

ُ َعلَيْ  -َوأَْوَضَحهُ إْسَماِعيُل ْبُن َجْعفٍَر َعْن نَافٍِع َعْن اْبِن ُعَمَر َعْن النَّبِيِّ  ِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

قَا إّلَّ أَْن يَُكوَن اْلبَْيُع َعْن ِخيَاٍر، فَإِْن َكاَن اْلبَْيُع »أَنَّهُ قَاَل:  - اْلُمتَبَايَِعاِن بِاْلِخيَاِر َما لَْم يَتَفَرَّ

ةَ لَهُْم فِي َشْيٍء ِمْنهُ، َواْحتَِجاجُ « .. َعْن ِخيَاٍر فَقَْد َوَجَب اْلبَْيعُ  هُْم بِِه فِي َوُكلُّ هََذا َّل ُحجَّ

اِة إنََّما فِيِه اْلِخيَاُر لِْلُمْشتَِري  أََحبَّ اْلبَائُِع  -إبَاَحِة بَْيِع اْلِخيَاِر إْثٌم َوَعاٌر؛ ِِلَنَّ َخبََر اْلُمَصرَّ

ا َخبَُر  -أَْم َكِرهَ  ُمْنقٍِذ َّل بِِرًضا ِمْنهُ أَْصًًل َوَّل بِأَْن يَْشتَِرطَ فِي َحاِل َعْقِد اْلبَْيِع .. َوأَمَّ

 فََكَذلَِك أَْيًضا؛ ِِلَنَّهُ إنََّما هَُو ِخيَاٌر يَِجُب لَِمْن قَاَل ِعْنَد التَّبَايُِع: َّل ِخًَلبَةَ، بَائًِعا َكاَن أَوْ 

ُمْشتَِريًا َسَواٌء َرِضَي بَِذلَِك ُمَعاَملَةً أَْو لَْم يَْرَض لَْم يَْشتَِرْطهُ الَِّذي َجَعَل لَهُ فِي نَْفِس 

ِد، فَأَيُّ َشبٍَه بَْيَن هََذْيِن اْلُحْكَمْيِن َوبَْيَن ِخيَاٍر يَتَّفِقَاِن بِِرَضاهَُما َعلَى اْشتَِراِطِه اْلَعقْ 

لَِع فََكذَ  ا َخبَُر تَلَقِّي السِّ لَِك ِِلََحِدِهَما أَْو لَِغْيِرِهَما، َوُكلُّهُْم َّل يَقُوُل بِهََذا اْلَخبَِر أَْصًًل، َوأَمَّ

َوهَُو -لَْم يَْشتَِرطَاهُ فِي اْلَعْقِد  -أََحبَّ اْلُمْشتَِري أَْم َكِرهَ  -ا هَُو ِخيَاٌر ُجِعَل لِْلبَائِِع أَْيًضا إنَّمَ 

ا َجاَز فِي  أَْيًضا ِخيَاٌر إلَى َغْيِر ُمدٍَّة َمْحُدوَدٍة َوُكلُّهُْم َّل يُِجيُز هََذا أَْصًًل.. فَإِْن قَالُوا: لَمَّ

ي أََحِدهَا اْلِخيَاُر لِْلبَائِِع، َوفِي اْْلَخِر اْلِخيَاُر لِْلُمْشتَِري، َوفِي الثَّالِِث اْلِخيَاُر هَِذِه اِْلَْخبَاِر فِ 

ْفَعِة اْلِخيَاُر لَِغْيِر اْلبَائِِع َواْلُمْشتَِري بَِغْيِر أَ  ْن لِْلَمْرِء بَائًِعا َكاَن أَْو ُمْشتَِريًا، َوَكاَن فِي الشُّ

َشْيٌء ِمْن َذلَِك، ِمْن َغْيِر أَْن يَْلتَفَِت ِرَضا اْْلَخِر أَْو ِرَضا اْلبَائِِع  يُْشتََرطَ فِي اْلَعْقدِ 

لَهَُما أَْو لَِغْيِرِهَما أَْحَرى أَْن  -َواْلُمْشتَِري َكاَن إَذا اْشتََرطَاهُ بِتََراِضيِهَما ِِلََحِدِهَما أَْو 

ِ تََعالَى  يَُجوَز؟ قُْلنَا: هََذا ُحْكُم الشَّْيطَاِن َّل ُحْكمَ  ، َوهََذا هَُو تََعدِّي ُحُدوِد َّللاَّ ِ َعزَّ َوَجلَّ َّللاَّ

ِ فَقَْد ظَلََم نَْفَسهُ{ ]الطًلق:  ُ تََعالَى: }َوَمْن يَتََعدَّ ُحُدوَد َّللاَّ [ َوتِْلَك َدْعَوى ١الَِّذي قَاَل َّللاَّ
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تِهَا، بَْل اْلبُْرهَاُن قَائِمٌ  َعلَى بُْطًَلنِهَا بِقَْولِِه تََعالَى: }َشَرُعوا  ِمْنُكْم َّل بُْرهَاَن َعلَى ِصحَّ

ُ{ ]الشورى:  يِن َما لَْم يَأَْذْن بِِه َّللاَّ [ .. َوِمْن اْلبُْرهَاِن َعلَى بُْطًَلِن ُكلِّ بَْيٍع ٢١لَهُْم ِمَن الدِّ

ِ -ا يُْشتََرطُ فِيِه ِخيَاٌر لِْلبَائِِع أَْو لِْلُمْشتَِري أَْو لَهَُما أَْو لَِغْيِرِهمَ  ُ  -: قَْوُل َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ، َمْن اْشتََرطَ َشْرطًا » -َعلَْيِه َوَسلََّم  َما بَاُل أَْقَواٍم يَْشتَِرطُوَن ُشُروطًا لَْيَسْت فِي ِكتَاِب َّللاَّ

ٍة َوإِْن َكاَن ِما ِ فَهَُو بَاِطٌل َوإِْن اْشتََرطَهُ ِمائَةَ َمرَّ ئَةَ َشْرٍط ُكلُّ َشْرٍط لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ

ِ أَْوثَقُ  ِ أََحقُّ َوَشْرطُ َّللاَّ ِ فَهَُو بَاِطٌل، ِكتَاُب َّللاَّ  « .لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ

ِ تََعالَى.. َونَْسأَلُهُْم َعْن بَْيِع  َوَكاَن اْشتَِراطُ اْلِخيَاِر اْلَمْذُكوِر َشْرطًا لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ

َل ِمْلُك بَائِِعِه َعْنهُ َوَملََكهُ اْلُمْشتَِري لَهُ أَْم َّل، إَذا اُْشتُِرطَ اْلِخيَاَر لِْلبَائِِع أَْو اْلِخيَاِر هَْل َزا

اْلبَائِِع لَهَُما؟ فَإِْن قَالُوا: َّل، فَهَُو قَْولُنَا َوَصحَّ أَنَّهُ َّل بَْيَع هُنَالَِك أَْصًًل؛ ِِلَنَّ اْلبَْيَع نَْقُل ِمْلِك 

 ِمْلِك اْلُمْشتَِري. َوإِيقَاعُ 

 -َوإِْن قَالُوا: نََعْم، قُْلنَا: فَاْلِخيَاُر َّل َمْعنَى لَهُ، َوَّل يَِصحُّ فِي َشْيٍء قَْد َصحَّ ِمْلُكهُ َعلَْيِه 

 َوأَْقَوالُهُْم تَُدلُّ َعلَى ِخًَلِف هََذا.

ُد؟ قُْلنَا: هََذا تَْخلِيطٌ َوبَاِطٌل َّل َخفَاَء بِِه؛ فَإِْن قَالُوا قَْد بَاَع اْلبَائُِع َولَْم يَْشتَِر اْلُمْشتَِري بَعْ 

 ِِلَنَّهُ َّل يَُكوُن بَْيٌع إّلَّ َوهُنَالَِك بَائٌِع َوُمْبتَاٌع َواْنتِقَاُل ِمْلٍك.

َولَْم يَْنَعقِْد  َوهََكَذا إْن َكاَن اْلِخيَاُر لِْلبَائِِع فَقَْط، فَِمْن اْلُمَحاِل أَْن يَْنَعقَِد بَْيٌع َعلَى اْلُمْشتَِري

 َذلَِك اْلبَْيُع َعلَى اْلبَائِِع.

: فَهََذا بَْيٌع لَْم يَْنَعقِْد َّل َعلَى اْلبَائِِع َوَّل َعلَى اْلُمْبتَ  اِع فَهَُو فَإِْن َكاَن اْلِخيَاُر لَهَُما أَْو ِِلَْجنَبِيٍّ

 َواْلقَْوُم أَْصَحاُب قِيَاٍس بَِزْعِمِهْم.. -بَاِطٌل 

 -اء:أقوال الفقه

َّل يَُجوُز اْلبَْيُع إَذا ُشِرطَ فِيِه اْلِخيَاُر لِْلبَائِِع أَْو لَهَُما .) اْبُن ُشْبُرَمةَ، َوُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ ■ 

 َوقَاَل ُسْفيَاُن: اْلبَْيُع فَاِسٌد بَِذلَِك، فَإِْن َشَرطَ اْلِخيَاَر لِْلُمْشتَِري َعَشَرةَ أَيَّاٍم أَْو أَْكثََر َجاَز(

ْنَساٍن َغْيِرِهَما، فَإِْن َردَّ الَِّذي لَهُ ■  بَْيُع اْلِخيَاِر َجائٌِز لُِكلِّ َواِحٍد ِمْنهَُما، َولَهَُما َمًعا، َوِْلِ

اْلِخيَاُر اْلبَْيَع فَهَُو َمْرُدوٌد، َوإِْن أَْمَضاهُ فَهَُو َماٍض، وّل يجوز ُمدَّةَ اْلِخيَاِر أَْكثََر ِمْن ثًََلثَِة 

فَإِْن اْشتََرطَ اْلِخيَاَر أَْكثََر ِمْن ثًََلثَِة أَيَّاٍم بَطََل اْلبَْيُع، فَإِْن تَبَايََعا بِِخيَاٍر َولَْم يَْذُكَرا  -أَيَّاٍم 

 ُمدَّةً فَهَُو إلَى ثًََلثَِة أَيَّاٍم.)أبو حنيفة(

يوسف ومحمد بن الحسن اْلِخيَاُر َجائٌِز إلَى َما تََعاقََداهُ طَالَْت اْلُمدَّةُ أَْم قَُصَرْت.)أبو ■ 

ِع اْلُمْشتَِري َّل بَِشْرٍط أَْصًًل  فَإِْن تََشاَرطَا  -َوالنَّْقُد َجائٌِز ِعْنَدهُْم فِي بَْيِع اْلِخيَاِر بِتَطَوُّ

إِْن تَلَِف النَّْقَد فََسَد اْلبَْيُع، فَإِْن َماَت الَِّذي لَهُ اْلِخيَاُر فِي ُمدَِّة اْلِخيَاِر فَقَْد لَِزَمهُ اْلبَْيُع، فَ 

ِة اْلِخيَاِر  : فَإِْن َكاَن اْلِخيَاُر لِْلُمْشتَِري فَقَْد لَِزَمهُ اْلبَْيُع بَِذلَِك الثََّمِن، َوإِْن -الشَّْيُء فِي ُمدَّ

َضا َكاَن اْلِخيَاُر لِْلبَائِِع فََعلَى اْلُمْشتَِري قِيَمتُهُ َّل ثََمنُهُ، َولِلَِّذي لَهُ اْلِخيَاُر ِمْنهَُما إْنفَا ُذ الرِّ

 بَِغْيِر َمْحَضِر اْْلَخِر، َولَْيَس لَهُ أَْن يَُردَّ اْلبَْيَع إّلَّ بَِمْحَضِر اْْلَخِر(

ا فِي الثَّْوِب فًََل يَُجوُز اْلِخيَاُر إّلَّ ■  بَْيُع اْلِخيَاِر َجائٌِز إّل أَنَّ ُمدَّةَ اْلِخيَاِر تَْختَلُِف: أَمَّ

، فََما َزا  َد فًََل ِخيََر فِيِه.يَْوَمْيِن فَأَقَلَّ

، فََما َزاَد فًََل ِخيََر فِيِه  ا اْلَجاِريَةُ فًََل يَُجوُز اْلِخيَاُر فِيهَا إّلَّ ُجُمَعةً فَأَقَلَّ : يَْنظُُر إلَى -َوأَمَّ
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، أَْو َسْيُر اْلبَِريِد فَ  ابَّةُ فَيَْوٌم فَأَقَلُّ ا الدَّ .َخبَِرهَا، َوهَْيئَتِهَا، َوَعَملِهَا ، َوأَمَّ  أَقَلُّ

اُر فَالشَّْهُر فَأَقَلُّ  ا الدَّ  -َّل بَِشْرٍط َوَّل بَِغْيِر َشْرٍط  -َوَّل يَُجوُز النَّْقُد فِي بَْيِع اْلِخيَاِر  -َوأَمَّ

 فَإِْن تََشاَرطَاهُ فََسَد اْلبَْيُع، فَإِْن َماَت الَِّذي لَهُ اْلِخيَاُر فََوَرثَتُهُ يَقُوُموَن َمقَاَمهُ.

لَِف اْلَمبِيُع فِي يَِد اْلُمْشتَِري ِمْن َغْيِر فِْعلِِه فِي ُمدَِّة اْلِخيَاِر فَهَُو ِمْن ُمِصيبَِة اْلبَائِِع فَإِْن تَ 

َوَّل َضَماَن َعلَى اْلُمْشتَِري، َسَواٌء َكاَن اْلِخيَاُر لِْلُمْشتَِري أَْو لِْلبَائِِع أَْو لَهَُما أَْو لَِغْيِرِهَما، 

َضا بَِغْيِر َمْحَضِر اْْلَخِر َوبَِمْحَضِرِه َولِلَِّذي لَهُ الْ  دُّ َوالرِّ فَإِْن اْنقََضى أََمُد  -ِخيَاُر الرَّ

دُّ بَْعَد َذلَِك بِيَْوٍم، فَإِْن لَْم يَُردَّ فِي هََذا اْلقَْدِر لَِزَمهُ -اْلِخيَاِر َولَْم يَُردَّ َوَّل َرِضَي  : فَلَهُ الرَّ

 اْلبَْيُع.)مالك(

َوهَِذِه أَْقَواٌل فِي اْلفََساِد َكاَلَّتِي قَْبلَهَا، َوَّل تُْحفَظُ َعْن أََحٍد قَْبلَهُ،  قال المؤلف:⊙

ابَِّة:  َوتَْحِديَداٌت فِي َغايَِة اْلفََساِد؛ ِِلَنَّ ُكلَّ َما َذَكْرنَا ِمْن اْلَجاِريَِة، َوالثَّْوِب، َوالدَّاِر، َوالدَّ

َوقَْد  -فِي أَقَلَّ ِمْن اْلُمَدِد الَّتِي َذَكُروا، َوفِي أَقَلَّ ِمْن نِْصفِهَا  قَْد يُْختَبَُر، َويُْستََشاُر فِيهِ 

 ُ يَْخفَى ِمْن ُعيُوِب ُكلِّ َذلَِك أَْشيَاُء فِي أَْضَعاِف تِْلَك اْلُمَدِد، فَُكلُّ َذلَِك َشْرٌع لَْم يَأَْذِن َّللاَّ

 تََعالَى بِِه، َوَّل أَْوَجبَْتهُ ُسنَّةٌ..

اْلِخيَاُر ِِلََحِدِهَما َولَهَُما َمًعا، َوَّل يَُجوُز أَْكثََر ِمْن ثًََلثَِة أَيَّاٍم .)الشافعي َواْختَلََف  يَُجوزُ ■ 

ةً أَْبطََل اْلبَْيَع بِِه، ةً أََجاَزهُ، َوَمرَّ ؟فََمرَّ إّلَّ  قَْولُهُ فِي التَّبَايُِع َعلَى أَْن يَُكوَن اْلِخيَاُر ِِلَْجنَبِيٍّ

 ى اْلَوَكالَةِ َعلَى َمْعنَ 

إِْن َوالنَّْقُد َجائٌِز ِعْنَدهُ فِي بَْيِع اْلِخيَاِر، فَإِْن َماَت الَِّذي لَهُ اْلِخيَاُر فََوَرثَتُهُ يَقُوُموَن َمقَاَمهُ، فَ 

ا َمًعا: فََعلَى تَلَِف الشَّْيُء فِي يَِد اْلُمْشتَِري فِي ُمدَِّة اْلِخيَاِر، فَإِْن َكاَن اْلِخيَاُر لِْلبَائِِع أَْو لَهُمَ 

 -اْلُمْشتَِري َضَماُن اْلقِيَمِة، َوإِْن َكاَن اْلِخيَاُر لِْلُمْشتَِري فَقَْد لَِزَمهُ اْلبَْيُع بِالثََّمِن الَِّذي َذَكَرا 

 َولِلَِّذي لَهُ اْلِخيَاُر ِعْنَدهُ أَْن يَُردَّ َوأَْن يَْرَضى بَِغْيِر َمْحَضِر اْْلَخِر َوبَِمْحَضِرِه(

، َويَُجوُز إلَى أََجٍل بَِعيٍد شَ ■  ْرطُ اْلِخيَاِر فِي اْلبَْيِع َجائٌِز لَهَُما، أَْو ِِلََحِدِهَما، أَْو ِِلَْجنَبِيٍّ

 أَْو قَِريٍب.)ابن أبي ليلى(

.)الليث(■   يَُجوُز اْلِخيَاُر إلَى ثًََلثَِة أَيَّاٍم فَأَقَلَّ

َشَرطَاهُ أَبًَدا فَهَُو َكَذلَِك: َّل أَْدِري َما الثًََّلُث إّلَّ  يَُجوُز َشْرطُ اْلِخيَاِر فِي اْلبَْيِع، َولَوْ ■ 

َوإِْن َكانَْت َجاِريَةً بِْكًرا فََوِطئَهَا  -اْلُمْشتَِري إْن بَاَع َما اْشتََرى بِِخيَاٍر فَقَْد َرِضيَهُ َولَِزَمهُ 

 فَقَْد َرِضيَهَا َولَِزَمْتهُ.)الحسن بن حي(

 ِري َما َرِضَي اْلبَائُِع.)عبيد َّللا بن الحسن(اْلِخيَاَر لِْلُمْشتَ ■ 

َضا فاْلِخيَاُر لِِكلَْيِهَما َحتَّى يَْفتَِرقَا َعْن ■  ْلَعةَ َعلَى الرِّ ُجِل يَْشتَِري السِّ فِي الرَّ

 ِرًضا.)طاوس (

ا قَْوُل طَاُوٍس فَُمَوافٌِق لِقَْولِنَا؛ ِِلَنَّهُ قَطََع بِأَنَّ ُكلَّ ⊙ بَْيٍع يَُكوُن فِيِه  قال المؤلف: َوأَمَّ

َدهُ َشْرطُ ِخيَاٍر فَإِنَّ اْلِخيَاَر يَِجُب فِيِه لِْلبَائِِع َولِْلُمْشتَِري َحتَّى يَتَّفِقَا، فََصحَّ أَنَّهُ لَْيَس هَُو ِعنْ 

 َوهََذا قَْولُنَا. -بَْيًعا أَْصًًل، َوأَنَّهُ بَاٍق َعلَى ُحْكِمِه َكَما َكاَن 

جُ ■  ُجِل اْلبَْيَع َعلَى أَنَّهُ فِيِه بِاْلِخيَاِر فَهَلََك ِمْنهُ فَإِْن َكاَن َسمَّى الثََّمَن إَذا أََخَذ الرَّ ُل ِمْن الرَّ

ِه فَهَُو أَِميٌن َوَّل َضَماَن َعلَْيِه.)الحسن(  فَهَُو لَهُ َضاِمٌن، َوإِْن لَْم يَُسمِّ
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 -األحاديث واآلثار:

 -ِعيًرا َواْشتََرطَ اْلِخيَاَر أَْربََعةَ أَيَّاٍم، فَأَْبطََل النَّبِيُّ أَنَّ َرُجًًل اْشتََرى بَ »َعْن أَنٍَس: ■ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ضعيف() ِمْن طَِريِق أَبَاَن «)اْلبَْيَع َوقَاَل: إنََّما اْلِخيَاُر ثًََلثَةُ أَيَّامٍ  -َصلَّى َّللاَّ

قَاِشيِّ  َوهَُو  -ْن طَِريِق َحْفِص ْبِن ُسلَْيَماَن اْلُكوفِيِّ َومِ  -َوهَُو هَالٌِك ُمطََّرٌح  -ْبِن يَِزيَد الرَّ

 هَالٌِك أَْيًضا َمْتُروك(

ِ »َعْن اْلَحَسِن ■  ُ  -اْشتََرى َرُجٌل َوَجَعَل اْلِخيَاَر أَْربََعةَ أَيَّاٍم فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف مرسل(«)يَاُر ثًََلثَةُ أَيَّامٍ : اْلبَْيُع َمْرُدوٌد َوإِنََّما اْلخِ -َعلَْيِه َوَسلََّم 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي قًَِلبَةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُق بَيَِّعاِن إّلَّ » -َصلَّى َّللاَّ َّل يَتَفَرَّ

 «َعْن تََراضٍ 

ْهُي َعْن بَقَاٍء َعْن اْلِخيَاِر قال المؤلف: َوهََذا ِمْن أَْحَسِن اْلُمَراِسِل، فَأَْيَن هُْم َعْنهُ؟ َوفِيِه النَّ 

ِق..  بَْعَد التَّفَرُّ

ْعبِيِّ قَاَل: اْشتََرى ُعَمُر فََرًسا َواْشتََرطَ َحْبَسهُ إْن َرِضيَهُ َوإِّلَّ فًََل بَْيَع بَْينَهَُما ■  َعْن الشَّ

َما ُشَرْيًحا، فَقَاَل ُشَرْيٌح لُِعَمَر: بَْعُد، فََحَمَل ُعَمُر َعلَْيِه َرُجًًل فََعِطَب اْلفََرُس، فََجَعًَل بَْينَهُ 

.  َسلِّْم َما اْبتَْعت أَْو ُردَّ َما أََخْذت فَقَاَل ُعَمُر: قََضْيَت بُِمرِّ اْلَحقِّ

اْشتََرى نَافُِع ْبُن َعْبِد اْلَحاِرِث ِمْن َصْفَواَن ْبِن أَُميَّةَ ْبِن َخلٍَف َداًرا لِلسَّْجِن بِأَْربََعِة ■ 

َرِضَي ُعَمُر فَاْلبَْيُع بَْيُعهُ، َوإِْن لَْم يَْرَض فَلَِصْفَواَن أَْربَُعِمائَِة ِدْرهٍَم فَأََخَذهَا  آَّلٍف فَإِنْ 

 ُعَمُر.

ِ ْبِن ِدينَاٍر قَاَل: َسِمْعت اْبَن ُعَمَر يَقُوُل: ُكْنت أَْبتَاُع إْن َرِضيت َحتَّى ■  َعْن َعْبِد َّللاَّ

ِ ْبُن ُمطِ  ُجَل لِيَْرَضى ثُمَّ يَدَِّعي اْبتَاَع َعْبُد َّللاَّ : فََكأَنََّما -يٍع نَِجيبَةً إْن َرِضيَهَا فَقَاَل: إنَّ الرَّ

 أَْيقََظنِي، فََكاَن يَْبتَاُع َويَقُوُل: هَا إْن أََخْذت.

نَا نَفَقَتُنَا أَْخبََرنِي ُسلَْيَماُن ْبُن اْلبَْرَصاِء قَاَل: بَايَْعت اْبَن ُعَمَر بَْيًعا فَقَاَل لِي: إْن َجاَءتْ ■ 

لَك إلَى ثًََلِث لَيَاٍل فَاْلبَْيُع بَْيُعنَا، َوإِْن لَْم تَأْتِنَا نَفَقَتُنَا إلَى َذلَِك فًََل بَْيَع بَْينَنَا َوبَْينَك، وَ 

 ِسْلَعتُك.

ِ ْبِن ُعْتبَةَ ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: أََراَد اْبُن َمسْ ■  ِ ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُعوٍد أَْن يَْشتَِرَي َعْن ُعبَْيِد َّللاَّ

اهَا ِمْن اْمَرأَتِِه فَقَالَْت: َّل أَبِيُعكهَا َحتَّى أَْشتَِرطَ َعلَْيك إْن اتَّبََعْتهَا نَْفِسي فَأَنَ  ا َجاِريَة يَتََسرَّ

ْقَرْبهَا َوفِيهَا أَْولَى بِالثََّمِن فَقَاَل اْبُن َمْسُعوٍد: َحتَّى أَْسأََل ُعَمَر، فََسأَلَهُ؟ فَقَاَل لَهُ ُعَمُر: َّل تَ 

  َشْرطٌ ِِلََحٍد.

 1111]مسألة بيع صح وتم فهلك المبيع إثر تمام البيع[م

وكل بيع صح وتم فهلك المبيع إثر تمام البيع فمصيبته من المبتاع وّل رجوع له على 

 البائع.

وكذلك كل ما عرض فيه من بيع أو نقص سواء في كل ذلك كان المبيع غائبا أو 

عبدا أو أمة .. أو كان ثمرا قد حل بيعه، فأجيح كله أو أكثره أو أقله،  حاضرا، أو كان

فكل ذلك من المبتاع وّل رجوع له على البائع بشيء.. أما إيجاب التسليم فما نعلم فيه 

للحنفيين حجة أصًل، ّل من قرآن، وّل من سنة، وّل رواية ضعيفة، وّل قول 
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البائع أن ّل يحول بين المشتري وبين صاحب، وّل قياس، وّل رأي سديد، وإنما على 

 ُ قبض ما باع منه فقط، فإن فعل صار عاصيا وضمن ضمان الغصب فقط.. قَاَل َّللاَّ

[ ١٤٦تََعالَى: }َوّل تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إِّل َعلَْيهَا َوّل تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى{ ]اِلنعام: 

ِمْلُكهَا لَِزْيٍد َوفَْرُجهَا لَهُ َحًَلٌل َويَُكوَن َضَمانُهَا َعلَى َخالٍِد، فَِمْن اْلبَاِطِل أَْن تَُكوَن َجاِريَةٌ 

ِ ِمْن هََذا..  َحاَش ّلِِلَّ

 -أقوال الفقهاء:

قول المؤلف هو قول: أبي سليمان، والشافعي، وأصحابهما، وهو قول مالك إّل في ■

بعد بيع الرأس من الرقيق والثمار خاصة، فإنه قال: ما أصاب الرقيق في ثًلثة أيام 

إباق، أو عيب، أو موت، أو غير ذلك، فمن مصيبة البائع، فإذا انقضت برئ البائع، 

إّل من الجنون، والجذام، والبرص: فإن هذه اِلدواء الثًلثة إن أصاب شيء منها 

 الرأس المبيع قبل انقضاء عام من حين ابتياعه كان له الرد بذلك.

وأما  -د التي جرت عادة أهلها بالحكم بذلك فيها قال: وّل يقضي بذلك إّل في البًل

 البًلد التي لم تجر عادة أهلها بالحكم بذلك فيها: فًل حكم عليهم بذلك.

قال: ومن باع بالبراءة بطل عنه حكم العهدة، وأسقطها جملة فيما باعه السلطان 

 الثًلث.وأجاز النقد في عهدة السنة، ولم يجزه في عهدة  -لغريم، أو من مال يتيم 

وأما الثمار فمن باع ثمرة كانت بعد أن يحل بيعها والمقاثي، فإذا أجيح من ذلك الثلث 

فهو من  -بما قل أو كثر  -فصاعدا رجع بذلك على البائع، فإن أجيح ما دون الثلث 

 مصيبة المشتري وّل رجوع له على البائع.

 -يرجع بذلك على البائع فإنه  -قلت أو كثرت  -قال: فإن كان بقًل فأصابته جائحة 

واختلف قوله في الموز، فمرة قال: هو بمنزلة الثمار في مراعاة الثلث، ومرة قال: 

 هو بمنزلة البقل في الرجوع بقليل الجائحة وكثيرها.

 على البائع تسليم ما باع، فإن هلك قبل أن يسلمه فمصيبته من البائع.)أبو حنيفة(■ 

 وعمر بن عبد العزيز وّل يصح عنه(عهدة الرقيق ثًلثة أيام.)مالك ■

العدة من كل داء عضال نحو الجنون، والجذام، والبرص: سنة.)الزهري ومالك ■ 

 وحكاه يحيى بن سعيد اِلنصاري عن وّلة المدينة وّل يصح عنه(

ٍث لَْم يَُردَّ إّلَّ إْن َرأَى َعْيبًا فِي ثًََلِث لَيَاٍل َردَّ بَِغْيِر بَيِّنٍَة، َوإِْن َرأَى َعْيبًا بَْعَد ثًََل ■ 

 بِبَيِّنٍَة.)قتادة(

 َمْن اْبتَاَع ُغًَلًما فََوَجَدهُ َمْجنُونًا فإْن ظَهََر َذلَِك فِي السَّنَِة فَإِنَّهُ يَْستَْحلُِف اْلبَائَِع لَقَْد بَاَعهُ ■

ِ َعلَى ِعْلمِ   ِه.)عبد الملك بن يعلى(َوَما بِِه ُجنُوٌن، َوإِْن َكاَن بَْعَد السَّنَِة فَيَِمينُهُ بِاّلَِلَّ

، َوأَبِي ■ قول المؤلف في الجائحة تصيب الثمار هو قول: أَبِي َحنِيفَةَ، َوُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ

، َوقَْوِل ُجْمهُوِر السَّلَِف. -ُسْفيَاَن   َوأََحِد قَْولَْي الشَّافِِعيِّ

أَْو َكثَُرْت .) أَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل: َوأَبُو  قَلَّتْ  -تَحطِّ اْلَجائَِحِة فِي الثَِّماِر َعْن اْلُمْشتَِري ■ 

)  ُعبَْيٍد، َوالشَّافِِعيُّ

 اْلَجَوائُِح ُكلُّ ظَاِهٍر ُمْفَسٍد ِمْن َمطٍَر أَْو بََرٍد أَْو ِريٍح أَْو َحِريٍق أَْو َجَراٍد.)عطاء(■ 
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 الجائحة تكون في النصف.)الزهري(■

 -األحاديث واآلثار:

عقبة بن عامر الجهني وعن الحسن عن سمرة بن عن الحسن البصري عن ■ 

قِيِق ثًََلثَةُ أَيَّامٍ »قال:  -صلى َّللا عليه وسلم  -أن رسول َّللا   جندب « ُعْهَدةُ الرَّ

)ضعيف() اْلَحَسَن لَْم يَْسَمْع ِمْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمٍر َشْيئًا قَطُّ، َوَّل َسِمَع ِمْن َسُمَرةَ إّلَّ 

 َحِديَث اْلَعقَيقة(

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمٍر اْلُجهَنِيِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُعْهَدةُ : »-َصلَّى َّللاَّ

قِيِق أَْربََعةُ أَيَّاٍم َوثًََلثَةٌ   ضعيف فيه مجهول(«)الرَّ

قِيِق أَْربَ ■   ُع لَيَاٍل.)ضعيف منقطع(َعْن اْلَحَسِن َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمٍر قَاَل: ُعْهَدةُ الرَّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْلَحَسِن أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َّل ُعْهَدةَ إّلَّ بَْعَد أَْربََعِة »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف مرسل(«)أَيَّامٍ 

َ تََعالَى اْفتََرَض َعلَى َرُسولِِه  ا نَْحُن فَنَقُوُل: إنَّ َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -قال المؤلف: َوأَمَّ َصلَّى َّللاَّ

يِن ِمْن َحَرٍج،  -َوَسلََّم  َل إلَْينَا َوَما أَْلَزَمنَا إيَّاهُ، َولَْم يَْجَعْل َعلَْينَا فِي الدِّ أَْن يُبَيَِّن لَنَا َما نُزِّ

قِيِق ثًََلٌث " َكًَلٌم َّل يُْفهَُم، َوَّل تَْدِري " اْلُعْهدَ  ةَ " َما ِهَي فِي َوقَْوُل اْلقَائِِل " ُعْهَدةُ الرَّ

قِيِق ثًََلثَةُ أَيَّاٍم " أَنَّ َمْعنَاهُ مَ  ا لَُغِة اْلَعَرِب، َوَما فَِهَم قَطُّ أََحٌد ِمْن قَْوِل قَائٍِل " ُعْهَدةُ الرَّ

قِيَق اْلَمبِيَع فِي ثًََلثَِة أَيَّاٍم، فَِمْن ُمِصيبَِة اْلبَائِِع..  أََصاَب الرَّ

بَْيِر ُسئًَِل َعْن اْلُعْهَدِة فَقَاَّل: َّل نَِجُد أَْمثََل ِمْن َحِديِث أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ ■  اِب؛ َواْبَن الزُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِحبَّاَن ْبِن ُمْنقٍِذ إْذ َكاَن يُْخَدُع فِي اْلبُيُوِع فََجَعَل لَهُ النَّبِيُّ »  -َصلَّى َّللاَّ

 « .ْن َشاَء َردَّ اْلِخيَاَر ثًََلثًا إْن َشاَء أََخَذ َوإِ 

قال المؤلف: فًََل بَيَاَن فِيِه بِأَنَّهَُما يَقُوَّلِن بِقَْولِِهْم أَْصًًل، بَْل فِيِه أَنَّهُ ِخًَلُف قَْولِِهْم " 

 ِِلَنَّهَُما بَيَّنَّاهُ َعلَى َحِديِث ِحبَّاَن ْبِن ُمْنقٍِذ ".

ةٌ َعلَْيِهْم، َوَّل ِوفَاَق فِيِه َواْلَمالِِكيُّوَن ُمَخالِفُوَن لَِذلَِك اْلَخبَِر، فَ  بَْيِر: ُحجَّ قَْوُل ُعَمَر، َواْبِن الزُّ

دِّ َواِْلَْخِذ فَقَْط، ُدوَن ِذْكِر ُوُجوِد َعْيٍب، َوَّل   لِقَْولِِهْم أَْصًًل ِِلَنَّهُ إنََّما فِيِه اْلِخيَاُر بَْيَن الرَّ

قِيِق ُدوَن َسائِِر َذلَِك، فَهُ  ةٌ َعلَْيِهْم َّل لَهُْم ،َونَْحُن نَقُوُل بِهََذا إَذا فِيِه تَْخِصيٌص لِلرَّ َو ُحجَّ

 قَاَل اْلُمْشتَِري: َما أُِمَر ُمْنقٌِذ أَْن يَقُولَهُ.

 ■ ِ ِ يَقُوُل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عن َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ لَْو بِْعَت ِمْن : »-َصلَّى َّللاَّ

ا فَأََصابَْتهُ َجائَِحةٌ فًََل يَِحلُّ أَْن تَأُْخَذ ِمْنهُ َشْيئًا، بَِم تَأُْخُذ َماَل أَِخيَك بَِغْيِر أَِخيَك ثََمرً 

 صحيح(«)َحقٍّ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ النَّبِيَّ »َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ أََمَر بَِوْضِع  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)اْلَجَوائِحِ 

ِ »بِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ قَاَل: َعْن أَ ■  ُ َعلَْيِه  -أُِصيَب َرُجٌل فِي َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ  -َوَسلََّم  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فِي ثَِماٍر اْبتَاَعهَا، فََكثَُر َدْينُهُ، فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ : -َصلَّى َّللاَّ

ِ تََصدَّقُوا َعلَْيِه فَتََصدََّق النَّ  ُ  -اُس َعلَْيِه فَلَْم يَْبلُْغ َذلَِك َوفَاَء َدْينِِه فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)لُِغَرَمائِِه: ُخُذوا َما َوَجْدتُْم َولَْيَس لَُكْم إّلَّ َذلِكَ  -َعلَْيِه َوَسلََّم 
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ِ « قال المؤلف:  ُ َعلَيْ  -فَأَْخَرَجهُ َرُسوُل َّللاَّ ِمْن َمالِِه لُِغَرَمائِِه، َولَْم  -ِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

َمْيِن.  يُْسقِْط َعْنهُ ِِلَْجِل اْلَجائَِحِة َشْيئًا؟ فَنَظَْرنَا فِي هََذا اْلَخبَِر َمَع َخبََرْي َجابٍِر اْلُمتَقَدِّ

 -ُف بِِه هَِذِه اِْلَْخبَاُر ُكلُّهَا فََوَجْدنَا َخبََرْيِن ِمْن طَِريِق َجابٍِر، َوأَنٍَس، قَْد َوَرَدا بِبَيَاٍن تَتَأَلَّ 

ِ تََعالَى.  بَِحْمِد َّللاَّ

ِ »َعْن أَنٍَس ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ نَهَى َعْن بَْيِع الثََّمِر َحتَّى تُْزِهَي  -َصلَّى َّللاَّ

 ُ ، أََرأَْيَت إَذا َمنََع َّللاَّ  الثََّمَرةَ بَِم تَْستَِحلُّ َماَل قَالُوا: َوَما تُْزِهي؟ قَاَل: تَْحَمرُّ

 صحيح(«)أَِخيَك؟

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ النَّبِيَّ »َعْن َجابٍِر ■  نِينَ  -َصلَّى َّللاَّ « نَهَى َعْن بَْيِع الثََّمِر السِّ

 )صحيح(

ِ قال المؤلف: فََصحَّ بِهََذْيِن اْلَخبََرْيِن أَنَّ اْلَجَوائَِح الَّتِي أََمَر َرسُ  ُ َعلَْيِه  -وُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

بَِوْضِعهَا ِهَي الَّتِي تُِصيُب َما بِيَع ِمْن الثََّمِر ِسنِيَن، َوقَْبَل أَْن يُْزِهَي، َوأَنَّ  -َوَسلََّم 

: -ِه بِهَا اْلَجائَِحةَ الَّتِي لَْم يُْسقِْطهَا َوأَْلَزَم اْلُمْشتَِرَي ُمِصيبَتَهَا، َوأَْخَرَجهُ َعْن َجِميِع َمالِ 

ِ تََعالَى  -ِهَي الَّتِي تُِصيُب الثََّمَر اْلَمبِيَع بَْعَد ظُهُوِر الطَّيِِّب فِيِه َوَجَواِز بَْيِعِه  َوبِاّلَِلَّ

 التَّْوفِيُق.

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َحتَّى  َّل تَبِيُعوا الثََّمرَ : »-َصلَّى َّللاَّ

 ، فَقِيَل ِّلْبِن ُعَمَر: َما َصًَلُحهُ؟ قَاَل: تَْذهَُب َعاهَتُهُ ".)صحيح(« يَْبُدَو َصًَلُحهُ 

لُوا هََذا فَإِنَّ اْبَن ُعَمَر َرَوى نَْهَي النَّبِيِّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قال المؤلف: تَأَمَّ َعْن  -َصلَّى َّللاَّ

َوفَسََّر اْبُن ُعَمَر بِأَنَّ بُُدوَّ َصًَلِح الثََّمِر: هَُو َذهَاُب  -ًَلِحِه بَْيِع الثََّمِر قَْبَل، بُُدوِّ صَ 

 َعاهَتِِه.

 فََصحَّ يَقِينًا أَنَّ اْلَعاهَةَ َوِهَي اْلَجائَِحةُ َّل تَُكوُن ِعْنَد اْبِن ُعَمَر إّلَّ قَْبَل بُُدوِّ َصًَلِح الثََّمِر،

ِ َربِّ  -بَْعَد بُُدوِّ َصًَلِح الثََّمِر، َوهََذا هَُو نَصُّ قَْولِنَا  َوأَنَّهُ َّل َعاهَةَ، َوَّل َجائَِحةَ  َواْلَحْمُد ّلِِلَّ

َحابَِة  -اْلَعالَِميَن  ُ َعْنهُْم  -َوَّل يَِصحُّ َغْيُر هََذا َعْن أََحٍد ِمْن الصَّ  .-َرِضَي َّللاَّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي طَُوالَةَ َعْن أَبِيِه " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ إَذا أُِصيَب »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ضعيف مرسل()عبد الملك بن حبيب «)ثُلُُث الثََّمِر فَقَْد َوَجَب َعلَى اْلبَائِِع اْلَوِضيَعةُ 

 مذكور بالكذب

ْأِي ■  ِ »َعْن َربِيَعةَ الرَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ بَِوْضِع اْلَجائَِحِة إَذا  أََمرَ  -َصلَّى َّللاَّ

بِيِعيُّ َمْجهُوٌل َّل يَْدِري أََحٌد َمْن هَُو «)بَلََغْت ثُلَُث الثََّمِر فََصاِعًدا ضعيف مرسل() َوالسَّ

 ، َوَعْبُد اْلَجبَّاِر ْبُن ُعَمَر َضِعيٌف(

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َجابٍِر قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َخْمٌس ِمْن اْلَجَوائِِح: : »-َصلَّى َّللاَّ

يُح، َواْلبََرُد، َواْلَحِريُق، َواْلَجَراُد، َوالسَّْيلُ   ضعيف()خالد بن إياس ساقط(«)الرِّ

َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب: أَنَّهُ َكاَن يَْقِضي بَِوْضِع اْلَجائَِحِة إَذا بَلََغْت ثُلَُث الثََّمِر ■ 

بن حبيب والواقدي مذكوران بالكذب ثُمَّ اْلُحَسْيِن ْبِن  فََصاِعًدا.)ضعيف()عبد الملك

ِ ْبِن ُضَمْيَرةَ ُمْطَرٌح، ُمتَّفٌَق َعلَى أَْن َّل يُْحتَجَّ بِِرَوايَتِِه، َوأَبُوهُ َمْجهُول(  َعْبِد َّللاَّ

ْحَمِن ْبُن َعْوٍف ِمْن َسْعِد بْ ■  ِن أَبِي َوقَّاٍص َعْينًا َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن يََساٍر قَاَل: بَاَع َعْبُد الرَّ
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ْحَمِن  لَهُ فَأََصابَهُ اْلَجَراُد فَأَْذهَبَهُ أَْو أَْكثََرهُ، فَاْختََصَما إلَى ُعْثَماَن فَقََضى َعلَى َعْبِد الرَّ

، َواْلَواقِِديُّ َمْذُكوٌر بِاْلَكِذِب( ٌَ  بَِردِّ الثََّمِن إلَى َسْعٍد.)ضعيف() َعْبِد اْلَملِِك ْبِن َحبِيٍب

اُء: َسنَةً. ■ َل اْلَجاِريَةَ بِهَا اْلُجَذاُم، َوالدَّ  َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب أَجَّ

ْفقَةَ َحيًًا َمْجُموًعا فَهَُو ِمْن اْلُمْبتَاِع.)صحيح(■   َعْن اْبِن ُعَمَر: َما أَْدَرْكت الصَّ

 1111]َمْسأَلَةٌ بَْيُع اْلَعْبِد اآْلبِِق[م

 -َجائٌِز َوَكَذلَِك بَْيُع اْلَجَمِل الشَّاِرِد  -ُعِرَف َمَكانُهُ أَْو لَْم يُْعَرْف  -اْْلبِِق َوبَْيُع اْلَعْبِد 

 ُعِرَف َمَكانُهُ أَْو لَْم يُْعَرْف.

 َوَكَذلَِك الشَّاِرُد ِمْن َسائِِر اْلَحيََواِن، َوِمْن الطَّْيِر اْلُمتَفَلِِّت َوَغْيِرِه، إَذا َصحَّ اْلِمْلُك َعلَْيهِ 

 قَْبَل َذلَِك، َوإِّلَّ فًََل يَِحلُّ بَْيُعهُ.

ا ُكلُّ َما لَْم يَْملِْك أََحٌد بَْعُد فَإِنَّهُ لَْيَس أََحٌد أَْولَى بِِه ِمْن أََحٍد، فََمْن بَاَعهُ فَإِنََّما بَ  اَع َما َوأَمَّ

، فَهَُو أَْكُل َماٍل بِاْلبَاِطِل.. فَإِْن قَاَل  قَائٌِل: فَإِنَّهُ َّل يَْعِرفُهُ أَبًَدا َصاِحبُهُ، َوَّل لَْيَس لَهُ فِيِه َحقٌّ

َغْيُر َصاِحبِِه ، قُْلنَا: فََكاَن َماَذا؟ َوِمْن أَْيَن َوَجَب ِعْنَدُكْم ُسقُوطُ ِمْلِك اْلُمْسلِِم َعْن َمالِِه 

َوبَْيَن اْلَعْبِد يَأْبَُق فًََل تَُميُِّزهُ ُصوَرتُهُ بَِجْهلِِه بَِعْينِِه؟ َوبِأَنَّهُ َّل يَُميُِّزهُ، َوَما اْلفَْرُق بَْيَن هََذا 

 أَبًَدا، َواْلبَِعيُر َكَذلَِك، َواْلفََرُس َكَذلَِك؟ أَفَتََرْوَن اْلِمْلَك يَْسقُطُ َعْن ُكلِّ َذلَِك ِمْن أَْجِل أَنَّهُ َّل 

النَّاُس َّل يَْعِرفُونَهُ َوَّل يَُميُِّزونَهُ، فَإِنَّ  يَُميُِّزهُ أََحٌد أَبًَدا، َّل َصاِحبُهُ َوَّل َغْيُرهُ؟ َولَئِْن َكانَ 

َ تََعالَى يَْعِرفُهُ َويَُميُِّزهُ }ّل يَِضلُّ َربِّي َوّل يَْنَسى{ ]طه:  [ بَْل هَُو َعزَّ َوَجلَّ ١٢َّللاَّ

 َما يَتَنَاَسُل ِمْنهُ فِي اِْلَبَِد.َعاِرٌف بِِه، َوبِتَقَلُّبِِه َوَمْثَواهُ، َكاتٌِب لَِصاِحبِِه أَْجَر َما نِيَل ِمْنهُ، وَ 

 َما اْلفَْرُق بَْيَن هََذا َوبَْيَن اِْلَْرِض تَْختَلِطُ فًََل تَُحاُز َوَّل تَُميَُّز؟ أَتََرْوَن اْلِمْلَك يَْسقُطُ َعْنهَا

ِ ِمْن هََذا.. َونَْحُن َوإِْن َحَكْمنَا فِيَما يُئَِس ِمْن َمْعِرفَةِ  َصاِحبِِه بِاْلُحْكِم  بَِذلَِك؟ َحاَش ّلِِلَّ

الظَّاِهِر ِمْن أَنَّهُ فِي َجِميِع َمَصالِِح اْلُمْسلِِميَن، أَْو لِْلفُقََراِء َواْلَمَساِكيِن، أَْو لَِمْن َسبََق إلَْيِه 

َحقُّهُ  : فَإِنَّهُ َّل يَْسقُطُ بَِذلَِك َحقُّ َصاِحبِِه، َولَْو َجاَء يَْوًما َوثَبََت أَنَّهُ -ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن 

 ِ  -لََصَرْفنَاهُ إلَْيِه، َوهَُو لُقَطَةٌ ِمْن اللُّقَطَاِت يَْملُِكهُ َمْن قُِضَي لَهُ بِنَصِّ ُحْكِم َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  وا بِأَنَّهُ َّل يُْقَدُر َعلَى تَْسلِيِمِه  -َصلَّى َّللاَّ َحتَّى يَأْتَِي َصاِحبُهُ إْن َجاء.. َواْحتَجُّ

َما : َوهََذا َّل َشْيَء؛ ِِلَنَّ التَّْسلِيَم َّل يَْلَزُم َوَّل يُوِجبُهُ قُْرآٌن، َوَّل ُسنَّةٌ َوَّل َدلِيٌل أَْصًًل، َوإِنَّ -

ِزُم أَْن َّل يَُحوَل اْلبَائُِع بَْيَن اْلُمْشتَِري َوبَْيَن َما اْشتََرى ِمْنهُ فَقَْط فَيَُكوَن إْن فََعَل َذلَِك  الًلَّ

وا بِأَنَّهُ َغَرٌر؛ َوقَْد َعاصِ  ِ »يًا ظَالًِما، َوَمنََع آَخُروَن ِمْن َذلَِك َواْحتَجُّ  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ٍد: لَْيَس هََذا َغَرًرا ِِلَنَّهُ بَْيُع َشْيٍء « َعْن بَْيِع اْلَغَررِ  -َصلَّى َّللاَّ قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

فَِة َواْلقَْدِر، فََعلَى َذلَِك يُبَاُع َويَْملُِكهُ اْلُمْشتَِري قَْد َصحَّ ِمْلُك بَا ئِِعِه َعلَْيِه َوهَُو َمْعلُوُم الصِّ

ِمْلًكا َصِحيًحا، فَإِْن َوَجَدهُ فََذلَِك، َوإِْن لَْم يَِجْدهُ فَقَْد اْستََعاَض اِْلَْجَر الَِّذي هَُو َخْيٌر ِمْن 

ْنيَا َوَما فِيهَا َوَربَِحتْ   َصْفقَتُهُ. الدُّ

َولَْو َكاَن هََذا َغَرًرا لََكاَن بَْيُع اْلَحيََواِن ُكلِِّه َحاِضِرِه َوَغائِبِِه َغَرًرا َّل يَِحلُّ َوَّل يَُجوُز؛ 

 ِِلَنَّهُ َّل يَْدِري ُمْشتَِريه أَيَِعيُش َساَعةً بَْعَد اْبتِيَاِعِه أَْم يَُموُت، َوَّل يَْدِري أَيَْسلَُم أَْم يَْسقَمُ 

َسقًَما قَلِيًًل يُِحيلُهُ أَْو َسقًَما َكثِيًرا يُْفِسُدهُ أَْو أَْكثََره.. َوإِنََّما اْلَغَرُر َما ُعقَِد َعلَى َجْهٍل 
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 بِِمْقَداِرِه َوِصفَاتِِه ِحيَن اْلَعْقِد.

ْلنَا: هَُو َعلَى اْلَحيَاِة الَّتِي قَْد فَإِْن قَالُوا: فَلََعلَّهُ َميٌِّت ِحيَن اْلَعْقِد، أَْو قَْد تََغيََّرْت ِصفَاتُهُ ، قُ 

ْت لَهُ َحتَّى يُوقََن َمْوتُهُ، َوَعلَى َما تُيُقَِّن ِمْن ِصفَاتِِه َحتَّى يَِصحَّ تَْغيِيُرهُ، فَإِْن َصحَّ  َصحَّ

ْفقَةُ، َوإِْن َصحَّ تََغيُُّرهُ فََكَذلَِك أَْيًضا..  َمْوتُهُ ُردَّْت الصَّ

 -أقوال الفقهاء:

 لمؤلف هو قول: طاوس وعثمان البتي وأبو بكر بن داود،وأهل الظاهر(قول ا■

يجوز بيع العبد اْلبق والبائع بالخيار إن وجده بعد ذلك إن شاء أمضى البيع وإن ■ ■

: إَذا أَْعلََمهُ ِمْنهُ َما َكاَن يَْعلَُم ِمْنهُ َجاَز بَْيُعهُ َولَْم يَُكْن لَ  ْعبِيُّ هُ شاء رده.)شريح ، قَاَل الشَّ

 ِخيَار وهو قول: ابن سيريٌن(

 ّل يجوز بيع العبد اْلبق وّل الجمل الشارد.)عكرمة وسنان(■

 -األحاديث واآلثار:

ِ »َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ َعْن بَْيِع اْلَعْبِد  -َصلَّى َّللاَّ

َدقَاِت قَْبَل أَْن  َوهَُو آبٌِق، َوَعْن أَْن تُبَاعَ  اْلَمَغانُِم قَْبَل أَْن تُْقَسَم، َوَعْن بَْيِع الصَّ

 ضعيف(«)تُْقبَضَ 

ِ »َعْن أَبِي َسِعيٍد ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ َعْن ِشَراِء َما فِي بُطُوِن  -َصلَّى َّللاَّ

إّلَّ بَِكْيٍل، َوَعْن ِشَراِء اْلَعْبِد اْْلبِِق، َوَعْن اِْلَْنَعاِم َحتَّى تََضَع، َوَعْن َما فِي ُضُروِعهَا 

َدقَاِت َحتَّى تُْقبََض، َوَعْن َضْربَِة  ِشَراِء اْلَمَغانِِم َحتَّى تُْقَسَم، َوَعْن ِشَراِء الصَّ

: مَ «)اْلَغائِصِ  ُد ْبُن َزْيٍد اْلَعْبِديُّ ُد ْبُن إْبَراِهيَم، َوُمَحمَّ ْجهُولُوَن، ضعيف() َجْهَضٌم، َوُمَحمَّ

 َوَشْهر بن حوشٌب َمْتُروٌك(

ُحوهُ فَهَُو َدَماٌر َعلَْيِهْم؛ ِِلَنَّهُْم ُمَخالِفُوَن لَِما فِيِه، َوُكلُّهُْم  يَْعنِي  -قال المؤلف: ثُمَّ لَْو َصحَّ

هَاِت َمَع ا -اْلَحاِضِريَن ِمْن ُخُصوِمنَا  هَاِت.يُِجيُزوَن بَْيَع اِْلَِجنَِّة فِي بُطُوِن اِْلُمَّ  ِْلُمَّ

ُروِع بَِغْيِر َكْيٍل لَِكْن  َواْلَمالِِكيُّوَن يُِجيُزوَن بَْيَع اللَّبَِن الَِّذي لَْم يُْخلَْق بَْعُد َواَلَِّذي فِي الضُّ

 َشْهَرْيِن أَْو نَْحَو َذلَِك.

َواِْلَْولَى، َواْلَحنَفِيُّوَن  َويُِجيُزوَن ِشَراَء اْلَمَغانِِم قَْبَل أَْن تُْقَسَم بَْل هَُو اْلَواِجُب ِعْنَدهُمْ 

َدقَِة اْلَواِجبَِة  َدقَِة قَْبَل أَْن تُْقبََض، َوهََذا  -يُِجيُزوَن أَْخَذ اْلقِيَمِة َعْن الصَّ َوهََذا هَُو بَْيُع الصَّ

 بَْيُع اْلَغَرِر َحقًًا..

وا بَِخبٍَر فِيِه يَِزيُد ْبُن أَبِي ِزيَاٍد  فِيِه النَّْهي َعْن بَْيِع السََّمِك فِي  -َوهَُو َضِعيٌف  -َواْحتَجُّ

ةٌ؛ ِِلَنَّهُ إنََّما يَُكوُن نَْهيًا َعْن بَْيِعِه قَْبَل أَْن يُصَ   -اَد اْلَماِء، ثُمَّ لَْو َصحَّ لََما َكاَن لَهُْم فِيِه ُحجَّ

 َوهََكَذا نَقُوُل..

ِ »َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل ■  ُ  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ َعْن بَْيِع  -َعلَْيِه َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)اْلَغَررِ 

فَلَْو َكاَن ِعْنَدهُ َغَرًرا  -قال المؤلف: َوقَْد َصحَّ َعْن اْبِن ُعَمَر: إبَاَحةُ بَْيِع اْلَجَمِل الشَّاِرِد 

 َما َخالََف َما

 ⬇⬇َرَوى..
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 َشاِرٌد.)صحيح( َعْن نَافٍِع َعْن اْبِن ُعَمَر: أَنَّهُ اْشتََرى بَِعيًرا َوهُوَ ■ 

أَبََق ُغًَلٌم لَِرُجٍل فََعلَِم َمَكانَهُ َرُجٌل آَخُر فَاْشتََراهُ ِمْنهُ، فََخاَصَمهُ إلَى ُشَرْيٍح بَْعَد َذلَِك، ■ 

ْيَع؛ قَاَل اْبُن ِسيِريَن: فََسِمْعت ُشَرْيًحا يَقُوُل لَهُ: أَُكْنت أَْعلَْمتَهُ َمَكانَهُ ثُمَّ اْشتََرْيتَهُ فََردَّ اْلبَ 

 ِِلَنَّهُ لَْم يَُكْن أَْعلََمهُ.

قال المؤلف: َوهََذا َصِحيٌح؛ ِِلَنَّ ِكْتَمانَهُ َمَكانَهُ َوهَُو يَْعلَُمهُ، أَيُّهَُما َعلَِمهُ فََكتََمهُ ِغشٌّ 

، َواْلَخِديَعةُ يَُردُّ ِمْنهَُما اْلبَْيُع.  َوَخِديَعةٌ، َواْلِغشُّ

 1111لنافجة[م]مسألة بيع المسك في نافجته مع ا

َوبَْيُع اْلِمْسِك فِي نَافَِجتِِه َمَع النَّافَِجِة، َوالنََّوى فِي التَّْمِر َمَع التَّْمِر، َوَما فِي َداِخِل اْلبَْيِض 

نَْوبَِر، َواْلبَلُّوِط، َواْلقَْسطَِل، َوُكلِّ ِذي  َمَع اْلبَْيِض، َواْلَجَزِر، َواللَّْوِز، َواْلفُْستُِق، َوالصَّ

ْمِع فِي َشْمِعِه، َوالشَّاِة  -َكاَن َعلَْيِه قَِشَراِن أَْو َواِحٌد  -ٍر َمَع قِْشِرِه قِشْ  َواْلَعَسِل َمَع الشَّ

 اْلَمْذبُوَحِة فِي ِجْلِدهَا َمَع ِجْلِدهَا: َجائٌِز ُكلُّ َذلَِك.

ا يَُكوُن َما فِ  ُ تََعالَى َكَما هَُو ِممَّ  ي َداِخلِِه بَْعًضا لَهُ.َوهََكَذا ُكلُّ َما َخلَقَهُ َّللاَّ

ْهِن..َوَّل يَِحلُّ بَْيُع َشْيٍء  ْمِسُم بَِما فِيِه ِمْن الدُّ ْيِت، َوالسِّ ْيتُوُن بَِما فِيِه ِمْن الزَّ َوَكَذلَِك الزَّ

ا لَْم يََرهُ أََحٌد  ا َغيَّبَهُ النَّاُس إَذا َكاَن ِممَّ فَإِْن  - ُدونَهُ َّل َمَع ِوَعائِِه َوَّل  -َمِغيٍب فِي َغْيِرِه ِممَّ

فَِة، َكاْلَعَسِل، َوالسَّْمِن فِي ظَْرفِِه، َواللَّبَِن َكَذلَِك،  ا قَْد ُرئَِي: َجاَز بَْيُعهُ َعلَى الصِّ َكاَن ِممَّ

ْلَجِم، َواْلفُْجِل،  اِث، َوالسَّ قَْبَل َواْلبُرِّ فِي ِوَعائِِه، َوَغْيِر َذلَِك ُكلِِّه اْلَجَزِر، َواْلبََصِل، َواْلُكرَّ

نَُن اْلُمْجَمُع َعلَْيهَا َعلَى َجَواِز بَْيِع التَّْمِر، َواْلِعنَِب،  ْت السُّ أَْن يُْقلََع.. َوقَْد أَْجَمُعوا َوَصحَّ

بِيِب، َوفِيهَا النََّوى، َوأَنَّ النََّوى َداِخٌل فِي اْلبَْيِع.  َوالزَّ

َوإِنََّما اْلَغَرُض ِمْنهُ َما فِي َداِخلِِه، َوَدَخَل  َوأَْجَمُعوا َعلَى َجَواِز بَْيِع اْلبَْيِض َكَما هَُو،

 اْلقِْشُر فِي اْلبَْيِع بًَِل ِخًَلٍف ِمْن أََحٍد.

ْيِت.. فَلَْيَت ِشْعِري: َما اْلفَْرُق بَْيَن َذلَِك َوبَْيَن َما اْختَلَفُوا  ْيتُوُن بَِما فِيِه ِمْن الزَّ َوَكَذلَِك الزَّ

ْمِع؟ َوَّل َسبِيَل إلَى فَْرٍق فِيِه، اْلِمْسُك فِي نَا فَِجتِِه َمَع النَّافَِجِة، َواْلَعَسُل فِي َشْمِعِه َمَع الشَّ

َّل فِي قُْرآٍن، َوَّل فِي ُسنٍَّة، َوَّل ِرَوايٍَة َسقِيَمٍة، َوَّل قَْوِل َصاِحٍب، َوَّل تَابٍِع َوَّل قِيَاٍس، 

، َوُكلُّ  ُ تََعالَى..فَإِْن قَالُوا: هَُو َغَرٌر َوَّل َمْعقُوٍل، َوَّل َرْأٍي يَِصحُّ َذلَِك بَْيٌع قَْد أَبَاَحهُ َّللاَّ

ا اْلَحقُّ   قُْلنَا: أَْو لَْيَس َعلَى قَْولُِكْم هََذا َسائُِر َما َذَكْرنَا َغَرًرا أَْيًضا؟ َوإِّلَّ فََما اْلفَْرُق، َوأَمَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ َكَما هَُو َوُكلُّ َما فِي فَإِنَّهُ لَْيَس َشْيٌء ِمْنهُ َغَرًرا؛ ِِلَنَّهُ ِجسْ  ٌم َواِحٌد َخلَقَهُ َّللاَّ

 َداِخلِِه بَْعٌض لُِجْملَتِِه..

 -أقوال الفقهاء:

 َما لَهُ قَِشَراِن فًََل يَُجوُز بَْيُعهُ َحتَّى يَُزاَل اْلقِْشُر اِْلَْعلَى.)الشافعي( ■

بَْيَن َكْونِِه فِي قِْشٍر  -ِة بِِصفَِة َما فِي اْلقِْشِر قَاَل المؤلف: َّل فَْرَق فِي ُمَغيَِّب اْلَمْعِرفَ 

َوهَُو قَْد أََجاَز بَْيَع اْلبَْيِض فِي ُغًَلفَْيِن بِاْلَعيَاِن،  -َواِحٍد، َوبَْيَن َكْونِِه فِي قَِشَرْيِن، أَْو أَْكثََر 

ْرقُِئ، َوَّل َغَرَض لِْلُمْشتَِري إّلَّ فِيَما إْحَداهَُما: اْلقِْشُر الظَّاِهُر، َوهَُو اْلقَْيُض، َوالثَّانِي: اْلغِ 

 َمَع أَنَّهُ قَْوٌل َّل نَْعلَُمهُ َعْن أََحٍد قَْبلَهُ. -فِيِهَما، َّل فِيِهَما 

 1111]َمْسأَلَةٌ بَْيُع اْلَحاِمِل بَِحْملَِها[م
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ُ َعزَّ َوِمْن هََذا بَْيُع اْلَحاِمِل بَِحْملِهَا إَذا َكانَْت َحاِمًًل ِمْن َغْيِر  َسيِِّدهَا، ِِلَنَّ اْلَحْمَل َخلَقَهُ َّللاَّ

ُجِل َوَمنِيِّ اْلَمْرأَِة َوَدِمهَا، فَهَُو بَْعُض أَْعَضائِهَا َوَحْشَوتِهَا، َما لَْم يُْنفَْخ  َوَجلَّ ِمْن َمنِيِّ الرَّ

وح..  فِيِه الرُّ

وُح، فَقَْد اْختَلََف أَْهُل اْلِعْلمِ  فَقَالَْت طَائِفَةٌ: هَُو بَْعَد َذلَِك َغْيُرهَا؛ ِِلَنَّهَا  فَإَِذا نُفَِخ فِيِه الرُّ

أُْنثَى، َوقَْد يَُكوُن اْلَجنِيُن َذَكًرا َوِهَي فَْرَدةٌ َوقَْد يَُكوُن فِي بَْطنِهَا اْثنَاِن، َوقَْد تَُكوُن ِهَي 

يُش اْْلَخُر..فََصحَّ أَنَّهُ َغْيُرهَا، فًََل َكافَِرةً َوَما فِي بَْطنِهَا ُمْؤِمنًا، َوقَْد يَُموُت أََحُدهَُما َويَعِ 

يِن فَقَْط، أَْو  -َوهََكَذا فِي إنَاِث َسائِِر اْلَحيََواِن  -يَُجوُز ُدُخولُهُ فِي بَْيِعهَا  َحاَش اْختًَِلَف الدِّ

 اْلقَْتَل فَقَْط.

ا َخلَقَهُ  ُ تََعالَى فِيهَا َوَولَُدهُ ِمْنهَا، َولَْم  فَقَاَل آَخُروَن: هَُو َكَذلَِك إّلَّ أَنَّهُ َحتَّى اْْلَن ِممَّ َّللاَّ

َولَْيَس َكْونُهُ َغْيَرهَا، َوَكْوُن اْسِمِه  -يَُزايِْلهَا بَْعُد، فَُحْكُمهُ فِي اْلبَْيِع َكَما َكاَن َحتَّى يَُزايِلَهَا 

ا َكانَ -َغْيَر اْسِمهَا، َوِصفَاتُهُ َغْيَر ِصفَاتِهَا  لَهُ ِمْن اْلُحْكِم إّلَّ بِنَصٍّ َواِرٍد  : بُِمْخِرٍج لَهُ َعمَّ

فِي َذلَِك. َوهََذا النََّوى هَُو بًَِل َشكٍّ َغْيُر التَّْمِر، َوإِنََّما يُقَاُل: نََوى التَّْمِر، َوِصفَاتُهُ َغْيُر 

 َوَكَذلَِك قِْشُر اْلبَْيِض أَْيًضا. -ِصفَاِت التَّْمِر، َواْسُمهُ َغْيُر اْسِم التَّْمِر 

َ تََعالَى وَ  َكَذلَِك بَْيُض َذاِت اْلبَْيِض قَْبَل أَْن تَبِيَضهُ، َوُكلُّ َذلَِك َجائٌِز بَْيُعهُ َكَما هَُو ِِلَنَّ َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َخلََق ُكلَّ َذلَِك َكَما هَُو َوَما َزاَل النَّاُس َعلَى َعْهِد َرُسول َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

بِيُعوَن التَّْمَر، َويَتََواهَبُونَهُ ،َويَبِيُعوَن اْلبَْيَض َويَتَهَاَدْونَهُ ِمْن بَْيِض الدََّجاِج، َوبِِعْلِمِه يَ 

بَاِب، َوالنََّعاِم..  َوالضِّ

َماِء َوالظِّبَاِء  بِِل، َواْْلِ أِْن، َواْلبَقَِر، َواْلَخْيِل، َواْلَمْعِز، َواْْلِ َل َحَوامِ  -َويَتَبَايَُعوَن إنَاَث الضَّ

.. فََما َجاَء قَطُّ نَصٌّ بِأَنَّ لِْْلَْوَّلِد ُحْكًما آَخَر قَْبَل اْلَوْضِع، فَبَْيُع اْلَحاِمِل  -َوَغْيَر َحَواِمَل 

 بَِحْملِهَا َجائٌِز َكَما هَُو َما لَْم تََضْعهُ.

َواُب ِعْنَدنَا َوبِِه نَقُوُل؛ ِِلَنَّهُ ُكلُّهُ   -بَاٌب َواِحٌد، َوَعَمٌل َواِحٌد  قَاَل المؤلف: َوهََذا هَُو الصَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.  َوبِاّلَِلَّ

 1111]َمْسأَلَةٌ َما تََولَّى اْلَمْرُء َوْضَعهُ فِي الشَّْيِء َكاْلبَْذِر يُْزَرُع[م

ْغَرُس، فَإِنَّ هََذا َولَْيَس َكَذلَِك َما تََولَّى اْلَمْرُء َوْضَعهُ فِي الشَّْيِء َكاْلبَْذِر يُْزَرُع، َوالنََّوى يُ 

َراِهَم َوالدَّنَانِيَر فِي  َشْيٌء أَْوَدَعهُ اْلَمْرُء فِي َشْيٍء آَخَر ُمبَايٍِن لَهُ، بَْل هََذا َوَوْضُعهُ الدَّ

نَاِء َسَواٌء، َوَّل يَْدُخُل ُحْكُم أََحِدِهَما فِي اْْلَخرِ  ْمَن فِي اْْلِ  .اْلِكيِس، َواْلبُرَّ فِي اْلِوَعاِء، َوالسَّ

َوَمْن بَاَع ِمْن َمالِِه َشْيئًا لَْم يَْلَزْمهُ بَْيُع َشْيٍء آَخَر َغْيِرِه، َوإِْن َكاَن َمْقُرونًا َمَعهُ، َوُمَضافًا 

 إلَْيِه.

فَُكلُّ َذلَِك  -ظَهََرا أَْو لَْم يَْظهََرا  -فََمْن بَاَع أَْرًضا فِيِه بَْذٌر َمْزُروٌع َونًَوى َمْغُروٌس 

 َوَّل يَْدُخُل فِي اْلبَْيِع لَِما َذَكْرنَا.لِْلبَائِِع 

ا َما لَْم يَْظهَ  ةً، َوأَمَّ ْرِع َخاصَّ ا َما يَْظهَُر نَبَاتُهُ فًََل يَْدُخُل فِي اْلبَْيِع ِمْن الزَّ ْر َوقَاَل َمالٌِك: أَمَّ

 فَهَُو فِي اْلبَْيِع.

ٍد: َوهََذا فَْرٌق فَاِسٌد؛ ِِلَنَّهُ َّل  تِِه َّل ِمْن قُْرآٍن، َوَّل ِمْن ُسنٍَّة.. قَاَل أَبُو ُمَحمَّ  َدلِيَل َعلَى ِصحَّ

 1111]َمْسأَلَةٌ بَْيُع اْلِمْسِك ُدوَن النَّافَِجِة قَْبَل إْخَراِجِه ِمْنَها[م
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لُّ بَْيُع : َّل يَحِ -َوَّل يَِحلُّ بَْيُع َشْيٍء ِمْن اْلُمَغيَّبَاِت اْلَمْذُكوَرِة ُكلِّهَا ُدوَن َما َعلَْيهَا أَْصًًل 

 قَْبَل إْخَراِجِه َوإِْظهَاِرِه ُدوَن َما َعلَْيِه. -أَيُّ نًَوى َكاَن  -النََّوى 

 َوَّل بَْيُع اْلِمْسِك ُدوَن النَّافَِجِة قَْبَل إْخَراِجِه ِمْن النَّافَِجِة.

 َوَّل بَْيُع اْلبَْيِض ُدوَن اْلقِْشِر قَْبَل إْخَراِجِه َعْنهُ.

نَْوبَِر، َواْلبَلُّوِط، َواْلقَْسطَِل، َواْلِجلَّْوِز،  َوَّل بَْيُع َحبِّ  اْلَجْوِز، َواللَّْوِز، َواْلفُْستُِق، َوالصَّ

 َوُكلِّ ِذي قِْشَرٍة ُدوَن قِْشِرِه قَْبَل إْخَراِجِه ِمْن قِْشِرِه.

َشاٍة َمْذبُوَحٍة ُدوَن ِجْلِدهَا َوَّل بَْيُع اْلَعَسِل ُدوَن َشْمِعِه قَْبَل إْخَراِجِه ِمْن َشْمِعِه ،َوَّل لَْحِم 

ْيتُوِن قَْبَل َعْصِرِه..  قَْبَل َسْلِخهَا ، َوَّل بَْيُع َزْيٍت ُدوَن الزَّ

اِث، َواْلفُْجِل قَْبُل قَْلِعِه   -َّل َمَع اِْلَْرِض َوَّل ُدونَهَا  -َوَّل بَْيُع اْلَجَزِر، َواْلبََصِل، َواْلُكرَّ

ُروَرِة ِِلَنَّ ُكلَّ َذلَِك بَْيُع  َغَرٍر، َّل يُْدَرى ِمْقَداُرهُ َوَّل ِصفَتُهُ َوَّل َرآهُ أََحٌد فَيَِصفُهُ.. َوبِالضَّ

َضا َعلَى َمْجهُوٍل َوإِنََّما يَقَُع التََّراِضي َعلَى  يَْدِري ُكلُّ أََحٍد أَنَّهُ َّل يُْمِكُن أَْلبَتَّةَ ُوُجوُد الرِّ

َل إلَى َمْعِرفَِة ِصفَاِت ُكلِّ َما َذَكْرنَا َوَّل ِمْقَداِرِه فًََل َسبِيَل إلَى َما ُعلَِم َوُعِرَف، فَإِْذ َّل َسبِي

 التََّراِضي بِِه، َوإِْذ َّل َسبِيَل إلَى التََّراِضي بِِه فًََل يَِحلُّ بَْيُعهُ، َوهَُو أَْكُل َماٍل بِاْلبَاِطِل.

اُث، َواْلفُ  ا اْلَجَزُر، َواْلبََصُل، َواْلُكرَّ ْجُل، فَُكلُّ َذلَِك َشْيٌء لَْم يََرهُ قَطُّ أََحٌد، َوَّل تُْدَرى َوأَمَّ

ا بَْيُعهُ بِاِْلَْرِض َمًعا  -إَذا بِيَع َوْحَدهُ  -ِصفَتُهُ: فَهَُو بَْيُع َغَرٍر، َوأَْكُل َماٍل بِاْلبَاِطِل  َوأَمَّ

ُ تََعالَى َخْلقَهُ فِي اِْلَْرِض فَ  ا اْبتََدأَ َّللاَّ ُن بَْعَضهَا، َوإِنََّما هَُو َشْيٌء ِمْن َماِل فَلَْيَس ِممَّ يَُكوِّ

اِرِع لَهَا، أَْوَدَعهُ فِي اِْلَْرِض َكَما لَْو أَْوَدَع فِيهَا َشْيئًا ِمْن َسائِِر َمالِِه َوَّل فَْرَق، فََما لَْم  الزَّ

نَهَا ِِلَنَّهُ َشْيٌء َمْوُصوٌف َمْعُروُف يَْستَِحلَّ اْلبَْذُر َعْن هَْيئَتِِه فَبَْيُعهُ َجائٌِز َمَع اِْلَْرِض َوُدو

ا إذَ  ا اْلقَْدِر، َوقَْد َرآهُ بَائُِعهُ أَْو َمْن َوَصفَهُ لَهُ، فَبَْيُعهُ َجائٌِز؛ ِِلَنَّ التََّراِضَي بِِه ُمْمِكٌن َوأَمَّ

َس هَُو ِمْن اِْلَْرِض، اْستََحاَل َعْن َحالِِه فَقَْد بَطََل أَْن يَْعِرَف َكْيَف هَُو َوَما ِصفَتُهُ، َولَيْ 

فَِة  فَِة ُجْملَةً، َوَّل يَِحلُّ بَْيُع َمْجهُوِل الصِّ َولَِكنَّهُ َشْيٌء ُمَضاٌف إلَْيهَا، فَهَُو َمْجهُوُل الصِّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق... وَ  -بَِوْجٍه ِمْن اْلُوُجوِه؛ ِِلَنَّهُ بَْيُع َغَرٍر َحتَّى يُْقلََع َويَُرى  وا َوبِاّلَِلَّ اْحتَجُّ

َضاِع فَقُْلنَا: أَفِي إَجاَرٍة تََكلُُّمنَا َمَعُكْم أَْم فِي بَْيٍع؟  فِي هََذا بَِجَواِز إَجاَرِة الظِّْئِر لِلرِّ

َضاِع َولَْم نَْبتَْع ِمْنهَا لَبَنَهَا أَْصًًل.. ةَ لِلرِّ َجاَرةُ َغْيُر اْلبَْيِع؛ ِِلَنَّنَا نَُؤاِجُر اْلُحرَّ  َواْْلِ

 -فقهاء:أقوال ال

قول المؤلف ببطًلن بيع المغيبات في اِلرض هو قول:الشافعي وأحمد وأبي ■

 سليمان.

يجوز بَْيع لَْحِم الشَّاِة َمْذبُوَحةً قَْبَل السَّْلِخ ويجَب السَّْلَخ َعلَى اْلبَائِِع ،ويجوز بيع ■ 

ْدَر َما يُِريِه اْلُمْشتَِرَي فَإِْن المغيبات في اِلرض َعلَى اْلبَائِِع أَْن يَْقلََع ِمْنهُ أُْنُموَذًجا قَ 

فَلَْو أَنَّ اْلُمْشتَِرَي يَتََولَّى بِنَْفِسِه قَْلَع أُْنُموَذٍج ِمْنهُ  -َرِضيَهُ َكاَن َعلَى اْلُمْشتَِري قَْلُع َسائِِرِه 

فَقَْد لَِزَمهُ اْلبَْيُع أََحبَّ أَْم  فَلَْو قَلََع ِمْنهُ أَْكثََر ِمْن أُْنُموَذجٍ  -فَلَْم يَْرَضهُ لَْم يَْلَزْمهُ اْلبَْيُع 

َكِرهَ.)أبو حنيفة وقال أبو يوسف: َّل أُِجيَز اْلبَائَِع َوَّل اْلُمْشتَِرَي َعلَى قَْلٍع َشْيٍء ِمْن َذلَِك 

ا أَْبطَْلُت اْلبَْيَع.  فَإِْن تََشاحَّ

فَلَهُ اْلِخيَاُر فِي إْمَضاٍء أَْو فَْسٍخ، فَإِْن قَلََع  فَإِْن قَلََع اْلُمْشتَِري ِمْنهُ أَقَلَّ َما يَقَُع فِي اْلَمَكايِيلِ 
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 أَْكثََر ِمْن َذلَِك فَقَْد لَِزَمهُ اْلبَْيُع ُكلُّهُ(

قال المؤلف: لَْيَت ِشْعِري ِمْن أَْيَن َوَجَب أَْن يُْجبََر اْلبَائَِع َعلَى الدَّْرِس، َوالتَّْصفِيَِة، ⊙

ْلِخ، َوَّل يُْجبَُر َعلَى  اِث، َواْلفُْجِل؟.. َولَْيَت ِشْعِري َما َوالسَّ قَْلِع اْلَجَزِر، َواْلبََصِل َواْلُكرَّ

هَا هََذا " اِْلُْنُموَذُج " الَِّذي َّل هَُو لَْفظَةٌ َعَربِيَّةٌ ِمْن اللَُّغِة الَّتِي بِهَا نََزَل اْلقُْرآُن َوَخاطَبَنَا بِ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوسَ  -َرُسوُل َّللاَّ  -لََّم َصلَّى َّللاَّ

 َوَّل لَْفظَةٌ َشْرِعيَّةٌ..

َوُرِوَي َعْن طَاُوٍس  -يكره بيع اللبن في ضروع الشاة.)النخعي وُمَجاِهٌد، َوطَاُوٌس ■

 أَنَّهُ أََجاَزهُ بِاْلَكْيِل فَقَْط(

يجوز بيع اللبن في الضروع، والصوف على ظهور الغنم.)روى عن سعيد بن ■ 

 جبير(

أشهر. )روى عن الحسن ولم يجزه أبو حنيفة، وّل يجوز بيع لبن الشاة جملة ■

 الشافعي، وّل أحمد، وّل إسحاق، وّل أبو سليمان(

 -اآلثار:

وَف َعلَى ظُهُوِر اْلَغنَِم َوَّل اللَّبَِن فِي ■  َعْن ِعْكِرَمةَ َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: َّل تَْشتَُروا الصُّ

 ُضُروِعهَا.

ْحَمِن َعْن أَبِيِه َوَكاَن ِمْن ُجلََساِء أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: َسأَْلُت عن ُزفَُر ْبُن يَِزيَد ْبِن عَ ■  ْبِد الرَّ

اِة  -أَبَا هَُرْيَرةَ َعْن بَْيِع اللَّبَِن فِي ُضُروِع اْلَغنَِم؟ فَقَاَل َّل َخْيَر فِيِه  َوَسأَْلته َعْن الشَّ

اتَْيِن إلَى أََجٍل؟ فَقَاَل: َّل إّلَّ يًَدا بِيَ   ٍد.بِالشَّ

 1111]َمْسأَلَةٌ بَْيُع الظَّاِهِر ُدوَن اْلَمِغيِب[م

، فََجائٌِز بَْيُع  ا بَْيُع الظَّاِهِر ُدوَن اْلَمِغيِب فِيهَا فََحًَلٌل، إّلَّ أَْن يَْمنََع ِمْن َشْيٍء ِمْنهُ نَصٌّ َوأَمَّ

اْلِمْسِك الَِّذي فِيهَا، َواْلِجَراِب، َوالظُُّروِف الثََّمَرِة َواْستِْثنَاُء نََواهَا، َوبَْيُع ِجْلِد النَّافَِجِة ُدوَن 

ُكلِّهَا ُدوَن َما فِيهَا، َوقِْشِر اْلبَْيِض، َواللَّْوِز، َواْلَجْوِز، َواْلِجلَّْوِز، َواْلفُْستُِق، َواْلبَلُّوِط، 

ْمِع ُدوَن اْلَعَسِل الَِّذي َواْلقَْسطَِل، َوُكلِّ قِْشٍر َّل تَُحاِشي َشْيئًا ُدوَن َما تَْحتَهَا، َوبَْيُع الشَّ 

فِيِه، َوبَْيُع التِّْبِن ُدوَن اْلَحبِّ الَِّذي فِيِه، َوِجْلِد اْلَحيََواِن اْلَمْذبُوِح أَْو اْلَمْنُحوِر ُدوَن لَْحِمِه، 

ى ِمْنهَا، َوبَْيُع اِْلَْرِض ُدوَن َما فِيهَا ِمْن بَْذٍر، أَْو َخْضَراَوا ٍت ُمَغيَّبٍَة أَْو ُدوَن ُعْضٍو ُمَسًمً

ْرِع الَِّذي فِيهَا، َوُدوَن الشََّجِر الَِّذي فِيهَا، َواْلَحيََواِن اللَّبُوِن ُدوَن  أَْو ظَاِهَرٍة، َوُدوَن الزَّ

لَبَنِِه الَِّذي اْجتََمَع فِي ُضُروِعِه، َوَّل يَِحلُّ اْستِْثنَاُء لَبٍَن لَْم يَْحُدْث بَْعُد َوَّل اْجتََمَع فِي 

 .ُضُروِعهِ 

وُح أَْو لَْم يُْنفَْخ. َوَّل يَِحلُّ بَْيُع َحيََواٍن  َويَُجوُز بَْيُع اْلَحاِمِل ُدوَن َحْملِهَا َسَواٌء نُفَِخ فِيِه الرُّ

 َحيٍّ َواْستِْثنَاُء ُعْضٍو ِمْنهُ أَْصًًل.

ْهِن قَْبَل َعْصرِ  ْمِسِم، ُدوَن الدُّ ْيتُوِن، َوالسِّ  ِه.َويَُجوُز بَْيُع ُعَصاَرِة الزَّ

ى ِمْنهُ أَْصًًل.. بُْرهَاُن  َوَّل يَِحلُّ بَْيُع ِجْلِد َحيََواٍن َحيٍّ ُدوَن لَْحِمِه، َوَّل ُدوَن ُعْضٍو ُمَسًمً

ُ اْلبَْيَع{ ]البقرة: -ُكلِّ َما َذَكْرنَا  ِ تََعالَى: }َوأََحلَّ َّللاَّ  [ .٢٧١: قَْوُل َّللاَّ

َل لَُكْم مَ  َم َعلَْيُكْم{ ]اِلنعام: وقَْوله تََعالَى: }َوقَْد فَصَّ  [ .١١٢ا َحرَّ
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ًًل فَهَُو َحًَلٌل بِنَصِّ  نَِّة تَْحِريُمهُ بِاْسِمِه ُمفَصَّ فَُكلُّ بَْيٍع لَْم يَأِْت فِي اْلقُْرآِن، َوَّل فِي السُّ

ِ تََعالَى  َما َشاَء فَهَُو ِمْن َمالِِه  َوُكلُّ َما َذَكْرنَا فََماٌل لِْلبَائِِع َوِمْلٌك لَهُ يَبِيُع ِمْنهُ  -َكًَلِم َّللاَّ

َويُْمِسُك ِمْنهُ َما َشاَء فَهَُو ِمْن َمالِِه، فََما ظَهََر ِمْن َمالِِه َوُرئَِي، أَْو َوَصفَهُ َمْن َرآهُ: فَبَْيُعهُ 

ْمنَا  -َويُْمِسُك َما لَْم يََرهُ هَُو َوَّل َغْيُرهُ، ِِلَنَّهُ َّل يَِحلُّ بَْيُع اْلَمْجهُوِل  -َجائٌِز  أَْو  -َكَما قَدَّ

 ِِلَنَّهُ َّل يُِريُد بَْيَعهُ فََذلَِك لَهُ، َوإِْن َكاَن َمْرئِيًًا َحاِضًرا أَْو َمْوُصوفًا َغائِبًا.

 ُ ا قَْولُنَا: َّل يَِحلُّ اْستِْثنَاُء لَبٍَن لَْم يَْحُدْث بَْعُد، فَِْلَنَّهُ إنََّما يَْحُدُث إَذا أَْحَدثَهُ َّللاَّ تََعالَى فِي  َوأَمَّ

؛ َماِل َغْيِرِه فًََل يَِحلُّ لَهُ أَْن يَْشتَِرطَ ِمْن َماِل َغْيِرِه َشْيئًا إّلَّ أَْن يَُكوَن الثََّمُن فِيَما بَاَع فَقَطْ 

ِ تََعالَى فَهَُو بَاِطٌل   ُعْضًوا َوإِنََّما َمنَْعنَا ِمْن بَْيِع َحيََواٍن إّلَّ  -ِِلَنَّهُ َشْرطٌ لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ

ى ِمْنهُ.  ُمَسًمً

َوأََجْزنَا بَْيَع اْلَحاِمِل ُدوَن َحْملِهَا، فَإِنَّ َذلَِك اْلَحيََواَن َّل يَْخلُو ِمْن أَْن يَُكوَن ِمْن بَنِي آَدَم، 

ِن ِمْنهُ: أَْكُل أَْو ِمْن َسائِِر اْلَحيََواِن، فَإِْن َكاَن ِمْن َسائِِر اْلَحيََواِن فَاْستِْثنَاُء اْلُعْضِو اْلُمَعيَّ 

ِن َعلَى َماٍل بِاْلبَاِطِل؛ ِِلَنَّهُ َّل يُْنتَفَُع بِِه إّلَّ بَِذْبِحِه، فَفِي هََذا اْلبَْيِع اْشتَِراطُ َذْبِح َذلَِك اْلَحيََوا

ِ تََعالَى  بَائِِع اْلُعْضِو ِمْنهُ، أَْو َعلَى بَائِِعِه إّلَّ ُعْضًوا ِمْنهُ، َوهََذا َشْرطٌ لَْيَس فِي ِكتَابِ  َّللاَّ

فَهَُو بَاِطٌل، َوإِْن َكاَن َذلَِك اْلَحيََواُن ِمْن بَنِي آَدَم فََكَذلَِك أَْيًضا، َوهَُو إَضاَعةٌ لِْلَماِل ُجْملَةً، 

ا يَُوافِقُنَا اْلَحاِضُروَن ُكلُّهُْم ِمْن ُخُصوِمنَا.  َوهََذا ِممَّ

وُف، َواْلَوبَُر، وَ  ا اْلَحْمُل، َوالصُّ بِِل، َوُكلُّ َما يَُزايُِل اْلَحيََواَن بَِغْيِر َوأَمَّ الشَّْعُر، َوقَْرُن اْْلِ

ْمنَا أَنَّهُ َماٌل لِبَائِِعِه يَبِيُع ِمْن َمالِِه َما َشاَء َويُْمِسُك َما َشاَء إّلَّ   أَْن ُمْثلٍَة َوَّل تَْعِذيٍب، فََكَما قَدَّ

ِة النَّْهِي َعْن  يَُكوَن فِي َذلَِك إَضاَعةُ َماٍل، أَْو ُمْثلَةٌ  بَِحيََواٍن أَْو إْضَراٌر بِِه فًََل يَِحلُّ لِِصحَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -اْلُمْثلَِة، َوَعْن تَْعِذيِب اْلَحيََواِن   َوبِاّلَِلَّ

ا َمْنُعنَا ِمْن بَْيِع اْلَمِخيِض ُدوَن السَّْمِن قَْبَل اْلَمْخِض، َوِمْن بَْيِع اْلَمْيِش ُدو َن اْلُجْبِن َوأَمَّ

قَْبَل َعْصِرِه، فَِْلَنَّهُ َّل يَُرى، َوَّل يَتََميَُّز، َوَّل يُْعَرُف ِمْقَداُرهُ، فَقَْد يَْخُرُج اْلَمْخُض 

ْمِسِم،  -َواْلَعِصيُر قَلِيًًل، َوقَْد يَْخُرُج َكثِيًرا  ْيتُوِن، َوالسِّ َوهََذا بِِخًَلِف بَْيِع ُعَصاَرِة الزَّ

ْهِن  ْمِسَم، َواللَّْوَز، َواْلَجْوَز ُكلُّ َذلَِك َمْرئِيٌّ ُدوَن الدُّ ْيتُوَن، َوالسِّ قَْبَل اْلَعْصِر؛ ِِلَنَّ الزَّ

ْهُن فَقَْط، َويَِحلُّ بَْيُعهُ قَْبَل ظُهُوِرِه  َويَُجوُز اْستِْثنَاُؤهُ؛  -َمْعُروٌف، َوإِنََّما اْلَخافِي فَهَُو الدُّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.. -َوهََذا ُمبَاٌح َحَسٌن  -ِك َمالِِكِه ِِلَنَّهُ إْبقَاٌء لَهُ فِي ِملْ   َوبِاّلَِلَّ

ا السََّمُك فِي اْلَماِء فَإِْن َكاَن قَْد ُملَِك قَْبُل فَلَْيَس بَْيُعهُ َغَرًرا بَْل هَُو بَْيٌع َصِحيٌح، َوقَْد  َوأَمَّ

ْنَساٍن َصِغيَرةً َصاَد َصاِحبُهَا َوافَقَنَا اْلَحاِضُروَن ِمْن ُخُصوِمنَا َعلَى أَنَّ بِرْ  َكةً فِي َداٍر ِْلِ

ا َما لَْم يُْملَْك ِمْن السََّمِك بَْعُد فَلَمْ  يَُجْز  َسَمَكةً َوَرَماهَا فِيهَا َحيَّةً، فَإِنَّ بَْيَعهَا فِيهَا َجائٌِز، َوأَمَّ

َماِن َما َحلَّ بَْيُعهَا، َوإِنََّما بَْيُعهُ؛ ِِلَنَّهُ َغَرٌر، َحتَّى َولَْو َكانَْت السََّمَكةُ َمْقدُ  وًرا َعلَْيهَا بِالضَّ

َم ِِلَنَّهُ بَْيُع َما لَْيَس لَهُ َوهََذا أَْكُل َماٍل بِاْلبَاِطِل.  ُحرِّ

 -أقوال الفقهاء:

ّل بأس بِبَْيِع اْلَغَرِر إَذا َكاَن ِعْلُمهَُما فِيِه َسَواًء.)شريح وأجازه ابن سيرين ، ورويت ■

ْيِع السََّمِك فِي اْلَماِء قَْبَل أَْن يُتََصيََّد َعْن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز َوبِِه يَقُوُل اْبُن أَبِي إَجاَزة بَ 

 لَْيلَى(
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َعْن إْسَماِعيَل ْبِن َعيَّاٍش اْشتََرى َرُجٌل َرْأَس َجَمٍل َونَقََد ثََمنَهُ َواْشتََرى آَخُر بَقِيَّتَهُ ■ 

ْأِس: إنََّما لَك َونَقََد ثََمنَهُ لِيَ  ْنَحَراهُ فََعاَش اْلَجَمُل َوَصلَُح؟ فَقَاَل ُمْشتَِري اْلَجَمِل لُِمْشتَِري الرَّ

ِة َما نَقََد َوبُِحْكِم  ْأِس؟ فَاْختََصَما إلَى ُشَرْيٍح، فَقَاَل ُشَرْيٌح: هَُو َشِريُكك فِيِه بِِحصَّ ثََمُن الرَّ

، َوأَْحَمُد، َوإِْسَحاُق.ُشَرْيٌح هََذا يَأُْخُذ ُعْثَماُن اْلبَ   تِّيُّ

ْأِس إّلَّ فِي السَّفَِر، َّل فِي اْلَحَضِر، فََخالََف ُكلَّ َمْن  َولَْم يُِجْز َمالٌِك اْستِْثنَاَء اْلِجْلِد َوالرَّ

 َولَْم يُِجْزهُ أَبُو َحنِيفَةَ، َوَّل الشَّافِِعيُّ أَْصًًل. -َذَكْرنَا 

َر َوأََجاَز اِْلَْوَزاِعيُّ اْستِ  ةً، َوَكِرهَهُ إْن تَأَخَّ ْبِح َخاصَّ ْأِس أَْو اْلِجْلِد ِعْنَد الذَّ ْثنَاَء اْليَِد أَْو الرَّ

ْبُح ، وروى مثل قول المؤلف عن النخعي وجابر بن زيد.  الذَّ

 -األحاديث واآلثار:

ِ »َعْن نَافٍِع َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل ■  ُ َعلَ  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ َعْن بَْيِع  -ْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

 )ومثله عن أبي هريرة(« اْلَغَررِ 

بَْيِر ■  ِ »َعْن ُعْرَوةَ ْبِن الزُّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ا َخَرَج هَُو َوأَبُو  -َصلَّى َّللاَّ لَمَّ

ضعيف() «)َوَشَرطَا لَهُ إهَابَهَا بَْكٍر ُمهَاِجَرْيِن، إلَى اْلَمِدينَِة اْشتََريَا ِمْن َراِعي َغنٍَم َشاةً 

 ثُمَّ هَُو ُمْرَسٌل( -َعْبُد اْلَملِِك بن حبيب هَالٌِك، َوُعَماَرةُ بن غزية َضِعيٌف 

ِد ْبِن فَُضْيٍل َعْن أَبِيِه َعْن اْبِن ُعَمَر فِيَمْن بَاَع أََمةً َواْستَْثنَى َما فِي بَْطنِهَا؟ ■  َعْن ُمَحمَّ

 .قَاَل: لَهُ ثُْنيَاهُ 

ْعبِيِّ َعْن َزْيِد ْبِن ثَابٍِت أَنَّ َرُجًًل بَاَع بَقََرةً َواْشتََرطَ َرْأَسهَا ثُمَّ بََدا لَهُ فَأَْمَسَكهَا ■  َعْن الشَّ

 فَقََضى لَهُ َزْيٌد بَِشْرَوى َرْأِسهَا، قَاَل ُسْفيَاُن: نَْحُن نَقُوُل: اْلبَْيُع فَاِسٌد.

َجِعيِّ أَنَّ َرُجًًل بَاَع بُْختِيَّةً َواْشتََرَط ثُْنيَاهَا فَبَِرئَْت فََرِغَب َعْن َعْمِرو ْبِن َراِشٍد اِْلَشْ ■ 

: اْذهَْب بِهَا إلَى  ، فَقَاَل َعلِيٌّ فِيهَا فَاْختََصَما إلَى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب فَقَاَل: اْذهَبَا إلَى َعلِيٍّ

وِق فَإَِذا بَلََغْت أَْفَضَل ثََمنِهَا، فَأَْعطُو  هُ ِحَساَب ثُْنيَاهَا ِمْن ثََمنِهَا.السُّ

َعْن َعْمِرو ْبِن َراِشٍد أَنَّ َرُجًًل بَاَع بَِعيًرا َمِريًضا َواْستَْثنَى ِجْلَدهُ فَبََرأَ اْلبَِعيُر فَقَاَل ■ 

وِق، ثُمَّ يَُكوُن لَهُ ِشَراُؤهُ. ُم اْلبَِعيَر فِي السُّ : يُقَوِّ  َعلِيٌّ

 1111يَُجوُز بَْيُعهُ بِِصفٍَة[م ]َمْسأَلَةٌ بَاَع ُمَغيَّبًّا

ْن َذَكْرنَا الظَّاِهَر ُدوَن اْلُمَغيَِّب، أَْو بَاَع ُمَغيَّبًا: يَُجوُز بَْيُعهُ بِِصفٍَة،  َوَمْن بَاَع ِممَّ

وِف فِي اْلفَِراِش، َواْلَعَسِل فِي الظَّْرِف، َوالثَّْوِب فِي اْلِجَراِب، فَإِنَّهُ إْن َكاَن اْلَمَكانُ   َكالصُّ

 ، لِْلبَائِِع فََعلَْيِه تَْمِكيُن اْلُمْشتَِري ِمْن أَْخِذ َما اْشتََرى َوَّل بُدَّ، َوإِّلَّ َكاَن َغاِصبًا َمانَِع َحقٍّ

؛ فَإِْن  َوَعلَى اْلُمْشتَِري إَزالَةُ َمالِِه َعْن َمَكاِن َغْيِرِه، َوإِّلَّ َكاَن َغاِصبًا لِْلَمَكاِن َمانَِع َحقٍّ

اُن لِْلُمْشتَِري فََعلَى اْلبَائِِع نَْزُع َمالِِه َعْن َمَكاِن َغْيِرِه، َوإِّلَّ َكاَن ظَالًِما َمانَِع َكاَن اْلَمكَ 

، فَإِْن َكاَن اْلَمَكاُن لَهَُما َجِميًعا فَأَيُّهَُما أََراَد تَْعِجيَل اْنتِفَاِعِه بَِمتَاِعِه فََعلَْيِه أَْخَذهُ،  َوَّل َحقٍّ

 َعلَى َما َّل يُِريُد تَْعِجيلَهُ ِمْن أَْخِذ َمتَاِعِه. يُْجبَُر اْْلَخرُ 

ِه، فَإِْن َكاَن اْلَمَكاُن لَِغْيِرِهَما فََعلَْيِهَما َجِميًعا أَْن يَْنِزَع ُكلُّ َواِحٍد ِمْنهَُما َمالَهُ ِمْن َمَكاِن َغْيرِ 

 ِ ، لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم صَ  -َوإِّلَّ فَهَُو ظَالٌِم َمانُِع َحقٍّ إنَّ ِدَماَءُكْم : »-لَّى َّللاَّ

 « .َوأَْمَوالَُكْم َعلَْيُكْم َحَرامٌ 
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َولِقَْولِِه » ْرَداِء أَْعِط ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَّهُ،  -َصلَّى َّللاَّ إْذ قَاَل َسْلَماُن ِِلَبِي الدَّ

َب قَْولَهُ ، َوصَ -َعلَْيِه السًََّلُم  -فََصدَّقَهُ   « .وَّ

فََمْن بَاَع تَْمًرا ُدوَن نََواهَا، فَأَْخُذ التَّْمَرِة َوتَْخلِيُصهَا ِمْن النََّوى َعلَى اْلُمْشتَِري ِِلَنَّهُ 

بَِر، فَإِْن أَبَى أُجْ  -إْن َكاَن اْلَمَكاُن لِْلبَائِِع  -َمأُْموٌر بِأَْخِذ َمتَاِعِه َونَْقلِِه َوتَْرِك النََّوى َمَكانَهُ 

َّل َواْستُْؤِجَر َعلَْيِه َمْن يُِزيُل التَّْمَر َعْن النََّوى، َوَّل يَُكلَُّف اْلبَائُِع َذلَِك إّلَّ أَْن يََشاَء؛ ِِلَنَّهُ 

 يَْلَزُمهُ فَْتُح ثََمَرِة َغْيِرِه، َوَّل أَْن يَْعَمَل لَهُ فِيِه َعَمًًل.

 ِ ْن أََراَد اْلُمْشتَِري قَْلَع ثََمَرتِِه فَلَهُ َذلَِك، َوَّل يَْتُرُك َغْيَرهُ فَإِْن َكاَن اْلَمَكاُن لِْلُمْشتَِري، فَإ

لُهُ يَُؤثُِّر لَهُ فِيهَا أَثًَرا َّل يُِريُدهُ، فَإِْن أَبَى اْلُمْشتَِري ِمْن َذلَِك فََعلَى اْلبَائِِع إْخَراُج نََواهُ َونَقْ 

يه فِي إْفَساِد الثََّمَرِة.َعلَى أَْلَطِف َما يُْمِكُن، َوَّل َشْيَء َعلَ   ْيِه فَإِْن تََعدَّى َضِمَن ِمْقَداَر تََعدِّ

َد َذلَِك فَإِْن َكاَن اْلَمَكاُن لَهَُما؟ فََكَما قُْلنَا: أَيُّهَُما أََراَد تَْعِجيَل أَْخِذ َمتَاِعِه فَلَهُ أَْخُذهُ، فَإِْن أََرا

اهُ بِأَْلطَِف َما يُْمِكُن، إْذ َّل بُدَّ لَهُ ِمْن َذلَِك، َوَّل َشْيَء الَِّذي لَهُ النََّوى َكاَن لَهُ إْخَراُج نَوَ 

 َعلَْيِه؛ ِِلَنَّهُ فََعَل ُمبَاًحا لَهُ، فَإِْن تََعدَّى َضِمَن.

 فَإِْن َكاَن اْلَمَكاُن لَِغْيِرِهَما أُْجبَِرا َجِميًعا َعلَى اْلَعَمِل َمًعا فِي تَْخلِيِص ُكلِّ َواِحٍد ِمْنهَُما

ْرِع، أَْو ُدوَن الشََّجِر، أَْو ُدوَن  ا َمْن بَاَع اِْلَْرَض ُدوَن اْلبَْذِر، أَْو ُدوَن الزَّ َمالَهُ.. َوأَمَّ

ْرُع، َواْلقَْلُع َعلَى الَِّذي لَهُ الشََّجُر، َواْلبِنَاُء َواْلقَْطُع  اْلبِنَاِء، فَاْلَحَصاُد َعلَى الَِّذي لَهُ الزَّ

 نَّ فَْرًضا َعلَْيِه إَزالَةُ َمالِِه َعْن أَْرِض َغْيِرِه.أَْيًضا َعلَْيِه؛ ِِلَ 

 -َوَمْن بَاَع اْلَحيََواَن ُدوَن اللَّبَِن، أَْو ُدوَن اْلَحْمِل، فَاْلَحْلُب َعلَى الَِّذي لَهُ اللَّبَُن َوَّل بُدَّ 

لَبَنِِه َعْن َضْرِع َحيََواِن َغْيِرِه، َولَْيَس  َوأُْجَرةُ اْلقَابِلَِة َعلَْيِه أَْيًضا؛ ِِلَنَّ َواِجبًا َعلَْيِه إَزالَةُ 

َعلَى َصاِحِب اْلَحيََواِن إّلَّ إْمَكانُهُ ِمْن َذلَِك فَقَْط، َّل ِخْدَمتُهُ فِي َحْلِب لَبَنِِه.. َوَمْن بَاَع 

ا يَْقِدُر َعلَْيِه ِمْن َساِريَةَ َخَشٍب، أَْو َحَجٍر فِي بِنَاٍء فََعلَى اْلُمْشتَِري قَْلُع َذلَِك بِأَْلَطِف مَ 

ا َّل بُدَّ لَهُ ِمْن هَْدِمِه، َوَّل  التَّْدِعيِم لَِما َحْوَل السَّاِريَِة ِمْن اْلبِنَاِء، َوهَْدُم َما َحَوالَْيهَا ِممَّ

 َشْيَء َعلَْيِه فِي َذلَِك؛ ِِلَنَّ لَهُ أَْخَذ َمتَاِعِه َكَما يَْقِدُر.

َويَْعَمُل فِي َشْيٍء فًََل َضَماَن َعلَْيِه؛ ِِلَنَّهُ يَْفَعُل َما يَْفَعُل ِمْن َوَمْن هَُو َمأُْموٌر بَِشْيٍء، 

ُ تََعالَى: }َما َعلَى اْلُمْحِسنِيَن ِمْن َسبِيٍل{ ]التوبة:  [ ، }إِنََّما ٢١َذلَِك: ُمْحِسٌن، َوقَْد قَاَل َّللاَّ

بِيُل َعلَى الَِّذيَن يَْظلُِموَن النَّاَس َويَْبُغونَ  { ]الشورى:  السَّ [ ٦٢فِي اِلَْرِض بَِغْيِر اْلَحقِّ

 فَإِْن تََعدَّى َضِمَن لَِما َذَكْرنَا.

ا َعلَى اْلَحيََواِن[م ا أَْو َشْعرًّ  1111]َمْسأَلَةٌ بَاَع ُصوفًّا أَْو َوبَر ًّ

ا، أَْو َشْعًرا َعلَى اْلَحيََواِن فَاْلَجزُّ َعلَى الَِّذي  وُف، َوَمْن بَاَع ُصوفًا، أَْو َوبًَرً لَهُ الصُّ

َوالشَّْعُر، َواْلَوبَُر؛ ِِلَنَّ َعلَْيِه إَزالَةَ َمالِِه َعْن َماِل َغْيِرِه، َوَمَكاِن الشَّْعِر، َواْلَوبَِر، 

وِف  فََعلَى الَِّذي لَهُ ُكلُّ َذلَِك إَزالَةُ َمالِِه َعْن َمَكاِن َغْيِرِه،  -َوهَُو ِجْلُد اْلَحيََواِن  -َوالصُّ

نَهُ ِمْن َذلَِك فَقَْط.َوَعلَى الَّ   ِذي لَهُ اْلَمَكاُن أَْن يَُمكِّ

 َوَكَذلَِك َمْن اْشتََرى َخابِيَةً فِي بَْيٍت فََعلَْيِه إْخَراُجهَا، َولَهُ أَْن يَْهِدَم ِمْن بَاِب اْلبَْيِت َما َّل بُدَّ 

ْخَراِج اْلَخابِيَِة  ي َذلَِك، إْذ َّل َسبِيَل لَهُ إلَى َعَمِل َما َوَّل َضَماَن َعلَْيِه فِ  -لَهُ ِمْن هَْدِمِه ِْلِ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -ُكلَِّف إّلَّ بَِذلَِك   َوبِاّلَِلَّ
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اَغِة[م  1111]َمْسأَلَةٌ بَْيُع تَُراِب الصَّ

اَغِة أَْصًًل بَِوْجٍه ِمْن اْلُوُجوِه ِِلَنَّهُ إنََّما يَْقِصُد اْلمُ  ْشتَِري َما فِيِه َوَّل يَِحلُّ بَْيُع تَُراِب الصَّ

ِة َوالذَّهَِب  ِ »فَهَُو َغَرٌر، َوقَْد  -َوهَُو َمْجهُوٌل َّل يُْعَرُف  -ِمْن قَْطِع اْلفِضَّ نَهَى َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -  « .َعْن بَْيِع اْلَغَررِ  -َصلَّى َّللاَّ

 1111التَُّراِب[م]َمْسأَلَةٌ ُحْكم بَْيع َما نََخلَهُ اْلَغبَّاُروَن ِمْن 

َوُكلُّ َما نََخلَهُ اْلَغبَّاُروَن ِمْن التَُّراِب، أَْو اْستَْخَرَجهُ َغسَّالُوا الطِّيِن ِمْن الطِّيِن، أَْو 

ينَاِر، أَْو  ، أَْو الدِّ َف، َكاْلفَصِّ اَغِة، فَهَُو لُقَطَةٌ َما أَْمَكَن أَْن يَُعرَّ اُْستُْخِرَج ِمْن تَُراِب الصَّ

ْرهَ  ِم، فََما َزاَد فَتَْعِريفُهُ َكَما َذَكْرنَا فِي اللُّقَطَِة ثُمَّ هَُو لِْلُمْلتَقِِط َمْضُمونًا لَِصاِحبِِه إْن الدِّ

َوَما َكاَن ِمْنهُ َّل يُْمِكُن أَْن يُْعَرَف َصاِحبُهُ أَبًَدا ِمْن قِْطَعٍة أَْو َغْيِر َذلَِك: فَهَُو َحًَلٌل  -َجاَء 

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.لَِواِجِدِه َعلَى مَ   ا َذَكْرنَا فِي " ِكتَاِب اللُّقَطَِة " َوبِاّلَِلَّ

 1111]َمْسأَلَةٌ ُحْكم بَْيع تَُراُب اْلَمَعاِدِن[م

ا تَُراُب اْلَمَعاِدِن: فََما َكاَن ِمْنهُ َمْعِدَن َذهٍَب فًََل يَِحلُّ بَْيُعهُ أَْلبَتَّةَ بَِوْجٍه ِمْن اْلُوُجوهِ  ، َوأَمَّ

 نَّ الذَّهََب فِيِه َمْخلُوٌق فِي ِخًَللِِه َمْجهُوُل اْلِمْقَداِر.ِِلَ 

 -فَلَْو َكاَن الذَّهَُب الَِّذي فِيِه َمْرئِيًًا ُكلُّهُ ُمَحاطًا بِِه: َجاَز بَْيُعهُ بَِما يَُجوُز بِِه بَْيُع الذَّهَِب 

ُ تََعالَى.  َعلَى َما نَْذُكُرهُ بَْعَد هََذا إْن َشاَء َّللاَّ

ٍة: َجاَز بَْيُعهُ بَِدَراِهَم َوبَِذهٍَب نَْقًدا، َوإِلَى أََجٍل َوإِلَى َغْيِر  َوَما َكاَن ِمْنهُ تَُراَب َمْعِدِن فِضَّ

لَُم فِيِه.  أََجٍل، َوبِاْلَعْرِض نَْقًدا، َوَجاَز السَّ

ِة أَْصًًل، َوإِنََّما هَُو تَُراٌب َوَكَذلَِك تَُراُب َسائِِر اْلَمَعاِدِن؛ ِِلَنَّهُ لَْيَس فِيِه َشْيٌء ِمْن الْ  فِضَّ

ةً َكَما يَْستَِحيُل اْلَماُء  ةً إّلَّ بُِمَعانَاٍة َوطَْبٍخ، فَيَْستَِحيُل بَْعُضهُ فِضَّ َمْحٌض، َّل يَِصيُر فِضَّ

 َوَّل فَْرَق. -ِمْلًحا، َواْلبَْيُض فََراِريَج، َوالنََّوى َشَجًرا 

 1111يِل قَْبَل أَْن يَُسْنبَِل[م]َمْسأَلَةٌ ُحْكم بَْيع اْلقَصِ 

َع لِْلُمْشتَِري بِتَْرِكِه َما َشاَء إلَى أَ  ْن َوبَْيُع اْلقَِصيِل قَْبَل أَْن يَُسْنبَِل: َجائٌِز َولِْلبَائِِع أَْن يَتَطَوَّ

َعْنهُ َحتَّى َزاَد فِيِه يَْيبََس بَِغْيِر َشْرٍط، فَإِْن َغفََل  -يَْرَعاهُ، أَْو إلَى أَْن يَْحُصَدهُ، أَْو إلَى أَْن 

اِر أَْوَّلًدا ِمْن أَْصلِِه لَْم تَُكْن ظَاِهَرةً إَذا اْشتََراهُ فَاْختََصَما فِيهَا: فَأَيُّهَُما أَقَاَم اْلبَيِّنَةَ بِِمْقدَ 

يَاَدةُ ِمْن اْلَمبِيِع: قُِضَي بِهَا، َولَْم يَُكْن لِْلُمْشتَِري إّلَّ اْلقَْدُر الَِّذي اْشتََرى، َوَكانَْت ال زِّ

يَاَدةُ الَّتِي يَتََداَعيَانِهَا بَيْ  َمْت الزِّ  نَهَُما.اِْلَْوَّلِد لِْلبَائِِع، فَإِْن لَْم تَُكْن لَهُ بَيِّنَةٌ: َحلَفَا، َوقُسِّ

: فَلِْلُمْشتَِري َعلَى ُكلِّ َحاٍل، َوَكَذلَِك َما َزاَد فِ  وُب، َواْلَحبُّ ْنبُُل، َواْلَخرُّ ا السُّ ي طُولِِه، َوأَمَّ

ْرُع لَْم يَِحلَّ بَْيُعهُ أَْصًًل  إّلَّ َحتَّى يَْشتَدَّ،  -َّل َعلَى اْلقَْطِع َوَّل َعلَى التَّْرِك  -فَإَِذا َسْنبََل الزَّ

 فَإَِذا اْشتَدَّ: َحلَّ بَْيُعهَا ِحينَئٍِذ.

ِة بَْيِع اْلقَِصيِل قَْبَل أَْن يَُسْنبَِل  ِ -بُْرهَاُن ِصحَّ ُ اْلبَْيَع{ ]البقرة: : قَْوُل َّللاَّ  تََعالَى: }َوأََحلَّ َّللاَّ

٢٧١. ] 

وقَْوله تََعالَى: }ّل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إِّل أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َعْن تََراٍض ِمْنُكْم{ 

قُْرآٍن أَْو ُسنٍَّة.. فَإِنَّ َحَصاَد  [ فَاْلبَْيُع ُكلُّهُ َحًَلٌل، إّلَّ بَْيًعا َمنََع ِمْنهُ نَصُّ ٢٢]النساء: 

ْنبُِل ُرَطبًا لَْم يَُجْز بَْيُعهُ أَْيًضا؛ ِِلَنَّهُ ُسْنبٌُل يُْمِكُن فِيِه بَْعَد أَْن يَْشتَدَّ َويَْبيَضَّ  َوَكَذلَِك  -السُّ
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 إْن ُصفَِّي فََصاَر َحبًًا َوَّل فَْرَق، لِلنَّْهِي َعْن َذلَِك أَْيًضا.

فَِة الَّتِي َجاَء فَإِْن َكا َن إْن تُِرَك لَْم يَْيبَْس، َولَِكْن يَْفُسُد: َجاَز بَْيُعهُ؛ ِِلَنَّهُ قَْد َخَرَج َعْن الصِّ

 النَّْهُي َعْن بَْيِع َما ِهَي فِيِه.

ْخنِ  ْنبُُل فِي لَُغِة اْلَعَرِب َمْعُروٌف َوهَُو فِي اْلقَْمِح َوالشَِّعيِر، َواْلَعلَِس، َوالدُّ ، َوالسَّْلِت، َوالسُّ

 َوَسائِِر َما يَُسمَّى فِي اللَُّغِة " ُسْنبًًُل "

 -أقوال الفقهاء:

 ّل يشتري السنبل حتى يبيض.)ابن سيرين وكرهه الحسن وعكرمة(■

 األحاديث واآلثار

ِ »َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -إنَّ َرُسوَل َّللاَّ ْيِع النَّْخِل َحتَّى نَهَى َعْن بَ  -َصلَّى َّللاَّ

ْنبُِل َحتَّى يَْبيَضَّ َويَأَْمَن اْلَعاهَةَ  يَْزهُوَ   صحيح(«)نَهَى اْلبَائَِع َواْلُمْشتَِريَ  - َوَعْن السُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَنٍَس " أَنَّ النَّبِيَّ ■  نَهَى َعْن بَْيِع اْلِعنَِب َحتَّى يَْسَودَّ » -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)ْيِع اْلَحبِّ َحتَّى يَْشتَدَّ َوَعْن بَ 

ِ ْبُن َمْسُعوٍد، قَاَّل َجِميًعا: َّل يُبَاُع النَّْخُل ■ عن مسروق عن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، َوَعْبُد َّللاَّ

. ْنبُُل َحتَّى يَْصفَرَّ ، َوَّل السُّ  َحتَّى يَْحَمرَّ

 1111بَِل َعلَى اْلقَْطِع[م]َمْسأَلَةٌ ُحْكم بَْيُع اْلقَِصيِل قَْبَل أَْن يَُسنْ 

ا بَْيُع اْلقَِصيِل قَْبَل أَْن يَُسْنبَِل َعلَى اْلقَْطِع فََجائٌِز؛ ِِلَنَّ فَْرًضا َعلَى ُكلِّ أََحٍد أَْن يُِزيَل  َوأَمَّ

َع لَهُ َمالَهُ َعْن أَْرِض َغْيِرِه، َوأَْن َّل يَْشَغلَهَا بِِه، فَهََذا َشْرطٌ َواِجٌب، ُمْفتََرٌض، فَإِْن تَ  طَوَّ

َربُّ اِْلَْرِض بِالتَّْرِك ِمْن َغْيِر َشْرٍط: فََحَسٌن؛ ِِلَنَّ لُِكلِّ أََحٍد إبَاَحةُ أَْرِضِه لَِمْن َشاَء، 

يَاَدِة؛ ِِلَنَّهُ مَ  َع لَهُ بِالزِّ ا لَْم يُْنهَ َعْنهُ، فَإِْن َزاَد فَلَِصاِحِب اْلَماِل أَْن يَتَطَوَّ هُ الُ َولَِما َشاَء، ِممَّ

يَهَبُهُ لَِمْن َشاَء َما لَْم يَْمنَْعهُ قُْرآٌن، أَْو ُسنَّةٌ، َواْلِهبَةُ فِْعُل َخْيٍر َوفَْضٍل، قَاَل َّللاَّ تََعالَى: 

[ ، َوقَاَل تََعالَى: }َوّل تَْنَسُوا اْلفَْضَل بَْينَُكْم{ ]البقرة: ٧٧}َواْفَعلُوا اْلَخْيَر{ ]الحج: 

٢٢٧. ] 

يَاَدِة فَإِْن أَبَى فَاْلبَ  فَُكلُّ  -َوِهَي بِأَْيِديِهَما َمًعا  -يِّنَةُ، فَإِْن لَْم تَُكْن بَيِّنَةٌ فَهَُما ُمتََداِعيَاِن فِي الزِّ

 َواِحٍد يَقُوُل: ِهَي لِي، فَيَْحلِفَاِن، ِِلَنَّ ُكلَّ َواِحٍد ِمْنهَُما ُمدًَّعى َعلَْيِه، ثُمَّ يَْبقَى لُِكلِّ أََحٍد َما

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -َراَءتِِه ِمْن َدْعَوى َخْصِمِه بِيَِمينِِه بِيَِدِه لِبَ   َوبِاّلَِلَّ

 -أقوال الفقهاء:

■)  يمنع ِمْن بَْيِع اْلقَِصيِل َحتَّى يَِصيَر َحبًًا يَابًِسا.) أَبُو َحنِيفَةَ، َوَمالٌِك، َوالشَّافِِعيُّ

، َواْبُن أَبِي  َّل يَُجوُز بَْيُع اْلقَِصيِل َّل َعلَى اْلقَْطعِ ■  َوَّل َعلَى التَّْرِك )سفيان الثَّْوِريُّ

 لَْيلَى(

 -الحكم إن ترك الزرع عند بائعه فزاد :☆

 يَْنفَِسُخ اْلبَْيُع ُجْملَةً.)مالك(■ 

يَاَدِة.)أبو حنيفة َويُْرَوى َعْنهُ أَنَّهُ ■  َرَجَع لِْلُمْشتَِري اْلِمْقَداُر الَِّذي اْشتََرى َويَتََصدَُّق بِالزِّ

يَاَدةُ فَلِْلبَائِِع( ا الزِّ  فَقَاَل: لِْلُمْشتَِري اْلِمْقَداُر الَِّذي اْشتََرى، َوأَمَّ

يَاَدةَ فَيَُجوُز اْلبَْيُع َواْلِهبَةُ َمًعا أَْو يَْفَسَخ ■  اْلبَائُِع ُمَخيٌَّر بَْيَن أَْن يََدَع لَهُ الزِّ
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 اْلبَْيَع.)الشافعي(

ا قَوْ ⊙ يَاَدةَ لِْلبَائِِع؛ فَِْلَيِّ قال المؤلف: َوأَمَّ ُل الشَّافِِعيِّ فَظَاِهُر اْلَخطَأِ؛ ِِلَنَّهُ إْذ َجَعَل الزِّ

َمْعنًى أَْجبََرهُ َعلَى ِهبَتِهَا لِْلُمْشتَِري أَْو فََسَخ اْلبَْيَع؟ َوِِلَيِّ َدلِيٍل َمنََعهُ ِمْن طَلَِب َحقِِّه 

 َواْلِخَصاِم فِيِه َواْلبَقَاِء َعلَْيِه؟

يَاَدةُ لِْلُمْشتَِري َمَع َما اْشتََرى.)أبو سليمان(■   الزِّ

يَاَدةَ لِْلُمْشتَِري فََخطَأٌ؛ ِِلَنَّ اْلُمْشتَِرَي إنََّما ⊙ ا قَْوُل أَبِي ُسلَْيَماَن: إنَّ الزِّ قال المؤلف: َوأَمَّ

، َولِْلبَائِِع َما َزاَد فِيَما اْستَْبقَى اْشتََرى قَْدًرا َمْعلُوًما فَلَهُ َما َحَدَث فِي اْلَعْيِن الَِّذي اْشتََرى

يَاَدةُ فِي طُوِل السَّاِق لِْلبَائِِع لَِما َذَكْرنَا ِِلَنَّهُ لَْيَس  لِنَْفِسِه َولَْم يَبِْعهُ ِمْن اْلُمْشتَِري، فَالزِّ

يَاَدةُ ِمْن اِْلَ   ْصِل.لِْلُمْشتَِري إّلَّ َزْرُع َما اْشتََرى فَقَْط، َوإِنََّما تَأْتِي الزِّ

وُب فَلِْلُمْشتَِري ِِلَنَّهُ فِي َعْيِن  ، َوالنَّْوُر، َواْلَوَرُق، َوالتِّْبُن، َواْلَخرُّ ْنبُُل، َواْلَحبُّ ا السُّ َوأَمَّ

 َمالِِه َحَدَث.

 1111]َمْسأَلَةٌ بَْيُع َما ظََهَر ِمْن اْلَمقَاثِي[م

ا َوإِْن  -َويَُجوُز بَْيُع َما ظَهََر ِمْن اْلَمقَاثِي  َوَّل يَِحلُّ بَْيُع َما  -ِِلَنَّهُ يُْؤَكُل  -َكاَن َصِغيًرا ِجًدً

ةً ثَانِيَةً ِمْن اْلقَِصيلِ  ؛ لَْم يَْظهَْر بَْعُد ِمْن اْلَمقَاثِي، َواْليَاَسِميِن، َوالنَّْوِر، َوَغْيِر َذلَِك، َوَّل ِجزَّ

ِ تََعالَى  -َّل يُْخلَُق  َولََعلَّهُ  -ِِلَنَّ ُكلَّ َذلَِك بَْيُع َما لَْم يُْخلَْق  َوإِْن ُخلَِق فًََل يَْدِري أََحٌد َغْيُر َّللاَّ

يَّتُهُ، َوَّل َما ِصفَاتُهُ: فَهَُو َحَراٌم بُِكلِّ َوْجٍه، َوبَْيُع َغَرٍر، َوأَْكُل َماٍل بِاْلبَاِطِل.  َما َكمِّ

 -أقوال الفقهاء:

 يباح بيع كل ذلك.)مالك(■

طَاِب ِجزَّ ■ تَْيِن.)الحسن(يكره بيع الرِّ  تَْيِن ِجزَّ

ةً.)النخعي والشعبي وعطاء وقال أنه ّل يصح بيعها ■  ةً ِجزَّ طَاِب ِجزَّ َّل بَأَْس بِبَْيِع الرِّ

طَاِب إّلَّ  إّل على هذا الوجه ، وَعْن َجابٍِر َعْن اْبِن أَْشَوَع، َواْلقَاِسِم: أَنَّهَُما َكِرهَا بَْيَع الرِّ

ةً  ، َوأَْحَمَد، َوأَبِي ُسلَْيَمان( َوهَُو قَْولُ  -ِجزَّ  مجاهد و أَبِي َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيِّ

 1111]َمْسأَلَةٌ بَاَعهُ اْلَمْقثَأَةَ بِأُُصولَِها َواْلَمْوَز بِأُُصولِِه[م

َع لَهُ إْبقَاَء ُكلِّ َذلِ  َك فِي أَْرِضِه بَِغْيِر فَلَْو بَاَعهُ اْلَمْقثَأَةَ بِأُُصولِهَا، َواْلَمْوَز بِأُُصولِِه، َوتَطَوَّ

فَإَِذا َملََك َما اْبتَاَع َكاَن لَهُ ُكلُّ َما تََولََّد فِيِه؛ ِِلَنَّهُ تََولََّد فِي َمالِِه، َولَهُ  -َشْرٍط َجاَز َذلَِك 

 أَْخُذهُ بِقَْلِع ُكلِّ َذلَِك َمتَى َشاَء ِِلَنَّهُ أُْملَُك بَِمالِِه.

اٍة؛ ِِلَنَّهُ َشْرطٌ لَْيَس َوَّل يَِحلُّ لَهُ اْشتَِراطُ  اةً أَْو َغْيَر ُمَسمَّ ةً ُمَسمَّ إْبقَاِء َذلَِك فِي أَْرِضِه ُمدَّ

ِ تََعالَى فَهَُو بَاِطٌل  وا ب " اْلُمْسلُِموَن ِعْنَد ُشُروِطِهْم "، قُْلنَا:  -فِي ِكتَاِب َّللاَّ فَإِْن اْحتَجُّ

ُحونَهُ،  ، َوأَْنتُْم تَُصحِّ فَأَْيَن أَْنتُْم َعْنهُ فِي َمْنِعُكْم َجَواَز بَْيِع اْلقَِصيِل َعلَى َشْرِط هََذا َّل يَِصحُّ

ٌد لَْم يَأِْت بِِه نَصُّ قُْرآٍن، َوَّل  التَّْرِك، َوإِبَاَحتُِكْم بَْيَعهُ بَِشْرِط اْلقَْطِع، َوِكًَلهَُما َشْرطٌ ُمَجرَّ

ْقتُْم بًَِل َدلِيٍل  َ  -ُسنٍَّة أَْصًًل، فَفَرَّ ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.َوبِا  ّلِلَّ

 1111]َمْسأَلَةٌ بَْيُع اأْلََمِة َوبَيَاُن أَنََّها َحاِمٌل ِمْن َغْيِر َسيِِّدَها[م

: بَْيٌع -َوبَْيُع اِْلََمِة، َوبَيَاُن أَنَّهَا َحاِمٌل ِمْن َغْيِر َسيِِّدهَا، لَِكْن ِمْن َزْوٍج، أَْو ِزنًى، أَْو إْكَراٍه 

ِل اْلَحْمِل أَْو فِي َوَسِطِه أَْو فِي َصِحيٌح، َسَوا ٌء َكانَْت َرائَِعةً أَْو َوْخًشا َكاَن اْلبَْيُع فِي أَوَّ
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 آِخِرِه...

ْيِف ُدوَن ِغْمِدِه[م  1111]َمْسأَلَةٌ بَْيُع السَّ

ْيِف ُدوَن ِغْمِدِه َجائٌِز ، َوبَْيُع اْلِغْمِد ُدوَن النَّْصِل َجائٌِز.  َوبَْيُع السَّ

َوبَْيُع نِْصفِهَا ُمَشاٌع، أَْو ثُلُثِهَا، أَْو ُعْشِرهَا، أَْو َشْيٍء ِمْنهَا  -اْلِحْليَِة ُدونَهَُما َجائٌِز  َوبَْيعُ 

ُ اْلبَْيَع{ ]البقرة:   [ .٢٧١بَِعْينِِه: ُكلُّ َذلَِك َجائٌِز }َوأََحلَّ َّللاَّ

 -َحًدا قَالَهُ قَْبلَهُ، َوَما نَْعلَُم لَهُ َدلِيًًل أَْصًًل َوَما نَْعلَُم أَ  -َوَمنََع أَبُو َحنِيفَةَ ِمْن بَْعِض َذلَِك 

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.  َوبِاّلَِلَّ

ُ اْلبَْيَع{  َوَكَذلَِك بَْيُع قِطٍَع ِمْن ثَْوٍب أَْو ِمْن َخَشبٍَة ُمَعيَّنٍَة َمْحُدوَدٍة: َجائٌِز }َوأََحلَّ َّللاَّ

 [ .٢٧١]البقرة: 

[م]َمْسأَلَةٌ بَْيُع َحلْ   1111قَِة اْلَخاتَِم ُدوَن اْلفَصِّ

َوبَْيُع َحْلقَِة اْلَخاتَِم ُدوَن اْلفَصِّ َجائٌِز، َوقَْلُع اْلفَصِّ ِحينَئٍِذ َعلَى اْلبَائِِع، َوبَْيُع اْلفَصِّ ُدوَن 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْلَحْلقَِة َجائٌِز، َوقَْلُع اْلفَصِّ ِحينَئٍِذ َعلَى اْلُمْشتَِري؛ ِِلَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

، « إنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َعلَْيُكْم َحَرامٌ »يَقُوُل:  - َواْلفَصُّ فِي اْلَحْلقَِة فَِهَي َمَكاٌن لِْلفَصِّ

اَل َغْيِرِه فَفُِرَض َعلَى الَِّذي لَهُ اْلفَصُّ إْخَراُج اْلفَصِّ ِمْن َماِل َغْيِرِه َولَْيَس لَهُ أَْن يَْشَغَل مَ 

 بَِغْيِر إْذنِِه، َولَْيَس َعلَى َصاِحِب اْلَحْلقَِة إّلَّ إْمَكانُهُ ِمْن َذلَِك فَقَْط، َوأَْن َّل يَُحوَل بَْينَهُ َوبَْينَ 

 َمالِِه.

َوَّل َضَماَن َولُِمتََولِّي إْخَراِج اْلفَصِّ تَْوِسيُع اْلَحْلقَِة بَِما َّل بُدَّ ِمْنهُ فِي اْستِْخَراِج َمتَاِعِه، 

 َعلَْيِه، ِِلَنَّهُ فََعَل َما هَُو َمأُْموٌر بِفِْعلِِه، فَإِْن تََعدَّى َضِمَن.

َوهََكَذا اْلقَْوُل فِي اْلِجْذِع يُبَاُع ُدوَن اْلَحائِِط، أَْو اْلَحائِِط يُبَاُع ُدونَهُ َوالشََّجَرِة ُدوَن 

َجَرِة َوَّل  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.اِْلَْرِض، أَْو اِْلَْرِض ُدوَن الشَّ   فَْرَق َوبِاّلَِلَّ

 1111]َمْسأَلَةٌ بَاَع َشْيئًّا فَقَاَل اْلُمْشتَِري ََل أَْدفَُع الثََّمَن َحتَّى أَْقبَِض َما اْبتَْعت[م

اْلبَائُِع: َّل َوَمْن بَاَع َشْيئًا فَقَاَل اْلُمْشتَِري: َّل أَْدفَُع الثََّمَن َحتَّى أَْقبَِض َما اْبتَْعت، َوقَاَل 

أَْدفَُع َحتَّى أَْقبَِض: أُْجبَِرا َمًعا َعلَى َدْفِع اْلَمبِيِع َوالثََّمِن َمًعا؛ ِِلَنَّهُ لَْيَس أََحُدهَُما أََحقَّ 

ْنَصاِف َواِّلْنتَِصاِف ِمْن اْْلَخِر َوبِيَِد ُكلِّ َواِحٍد ِمْنهَُما َحقٌّ لِْْلَخِر، َوفَْرٌض َعلَى ُكلِّ  بِاْْلِ

ِم، َوفِْعُل َذلَِك وَ  اِحٍد ِمْنهَُما أَْن يُْعِطَي اْْلَخَر َحقَّهُ، فًََل يَُجوُز أَْن يَُخصَّ أََحُدهَُما بِالتَّقَدُّ

ِ ْبِن اْلَحَسِن. -َجْوٌر، َوَحْيٌف، َوظُْلٌم   َوهََذا قَْوُل أَْصَحابِنَا، َوُعبَْيِد َّللاَّ

 1111الثََّمَن إَلَّ بَْعَد اْلقَْبَض[م ]َمْسأَلَةٌ أَبَى اْلُمْشتَِري أَْن يَْدفَعَ 

َد فَإِْن أَبَى اْلُمْشتَِري ِمْن أَْن يَْدفََع الثََّمَن ِمْن قَْبِضِه لَِما اْشتََرى َوقَاَل: َّل أَْدفَُع الثََّمَن إّلَّ بَعْ 

َويُْنِصَف َمًعا، فَإِْن تَلَِف أَْن أَْقبَِض َما اْشتََرْيُت؟ فَلِْلبَائِِع أَْن يَْحبَِس َما بَاَع َحتَّى يَْنتَِصَف 

ِعْنَدهُ ِمْن َغْيِر تََعدٍّ ِمْنهُ فَهَُو ِمْن ُمِصيبَِة اْلُمْشتَِري َوَعلَْيِه َدْفُع الثََّمِن، َوَّل َضَماَن َعلَى 

ُ تَعَ  ، قَاَل َّللاَّ يِه؛ ِِلَنَّهُ اْحتَبََس بَِحقٍّ الَى: }فََمِن اْعتََدى اْلبَائِِع فِيَما هَلََك ِعْنَدهُ ِمْن َغْيِر تََعدِّ

َعلَْيُكْم فَاْعتَُدوا َعلَْيِه بِِمْثِل َما اْعتََدى َعلَْيُكْم{ إّلَّ أَْن يَُكوَن فِي بَْعِض َما َحبََس َوفَاًء 

ا تََعدَّى َعلَْيِه بِالثََّمِن، فَإِنَّهُ يَْضَمُن َما َزاَد َعلَى هََذا اْلِمْقَداِر، ِِلَنَّهُ ُمتََعدٍّ بِاْحتِبَاِسِه أَْكثََر ِممَّ 

ا َّل يُْمِكُن قِْسَمتُهُ إّلَّ بِفََساِدِه،  -فِيِه اْْلَخُر  ا يُْمِكُن أَْن يَْنقَِسَم، فَإِْن َكاَن ِممَّ هََذا إْن َكاَن ِممَّ
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 أَْو َحطِّ ثََمنِِه فًََل َضَماَن َعلَْيِه أَْصًًل.

ِض الثََّمِن، َوَدَعاهُ اْلُمْشتَِري إلَى أَْن يَْقبَِض َويَْدفََع َمًعا فَلَْو قَاَل اْلبَائُِع: َّل أَْدفَُع إّلَّ بَْعَد قَبْ 

ْنَصاِف فَأَبَى   -فَأَبَى، فَهَُو هَهُنَا َضاِمٌن؛ ِِلَنَّهُ ُمتََعدٍّ بِاْحتِبَاِسِه َما َحبََس، َوقَْد ُدِعَي إلَى اْْلِ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.  َوبِاّلَِلَّ

 1111:1111ِخََلبَةَ[م بِيُع أَْو يَْبتَاُع ََل ]َمْسأَلَةٌ قَاَل ِحيَن يَ 

َوَمْن قَاَل ِحيَن يَبِيُع أَْو يَْبتَاُع: َّل ِخًَلبَةَ؟ فَلَهُ اْلِخيَاُر ثًََلَث لَيَاٍل بَِما فِي ِخًَللِِهنَّ ِمْن 

َخِديَعٍة، َوبَِغْبٍن أَْو بَِغْيِر  اِْلَيَّاِم، إْن َشاَء َردَّ بَِعْيٍب أَْو بَِغْيِر َعْيٍب، أَْو بَِخِديَعٍة أَْو بَِغْيرِ 

: فَإَِذا اْنقََضْت اللَّيَالِي الثًََّلُث بَطََل ِخيَاُرهُ َولَِزَمهُ اْلبَْيُع، َوَّل َردَّ -َغْبٍن، َوإِْن َشاَء أَْمَسَك 

ِد، فَإِْن بَايََع قَْبَل ُغُروِب لَهُ، إّلَّ ِمْن َعْيٍب إْن ُوِجَد َواللَّيَالِي الثًََّلُث ُمْستَأْنَفَةٌ ِمْن ِحيِن اْلَعقْ 

: فَإِنَّهُ يَْستَأْنُِف الثًََّلَث ُمْبتَِدئَةً َولَهُ -بِقَلِيٍل أَْو َكثِيٍر َولَْو ِمْن ِحيِن طُلُوِعهَا  -الشَّْمِس 

 اْلِخيَاُر أَْيًضا فِي يَْوِمِه َذلَِك.

ِحينَئٍِذ إلَى ِمْثِل َذلَِك اْلَوْقِت ِمْن اللَّْيلَِة  َوإِْن بَايََع بَْعَد ُغُروِب الشَّْمِس فَلَهُ اْلِخيَاُر ِمنْ 

ابَِعِة ..  الرَّ

 فَإِْن لَْم يَْقِدْر َعلَى أَْن يَقُوَل " َّل ِخًَلبَةَ " قَالَهَا َكَما يَْقِدُر ِْلفٍَة بِلَِسانِِه أَْو لُِعْجَمٍة، فَإِنْ 

َّل ِخًَلبَةَ " َولَهُ اْلِخيَاُر اْلَمْذُكوُر، أََحبَّ اْلبَائُِع  َعَجَز ُجْملَةً قَاَل بِلَُغتِِه َما يَُوافُِق َمْعنَى "

 أَْم َكِرهَ.

ِ : »-بُْرهَاُن َذلَِك  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ أََمَر ُمْنقًِذا أَْن يَقُولَهَا، َوقَْد َعلَِم  -َصلَّى َّللاَّ

: َّل ِخَذابَةَ  ُ نَْفًسا إِّل ُوْسَعهَا{.. فَإِْن قَاَل لَْفظًا َوقَ « أَنَّهُ َّل يَقُوُل إّلَّ اَل تََعالَى: }ّل يَُكلُِّف َّللاَّ

، أَْو َّل َكْيَد، أَْو َّل َغْبَن، أَْو َّل  َغْيَر " َّل ِخًَلبَةَ " لَِكْن أَْن يَقُوَل: َّل َخِديَعةَ، أَْو َّل ِغشَّ

السًََّلَمِة، أَْو َّل َداَء، َوَّل َغائِلَةَ، أَْو َّل ُخْبَث، َمْكَر، أَْو َّل َعْيَب، أَْو َّل َضَرَر، أَْو َعلَى 

ا -أَْو نَْحَو هََذا  : لَْم يَُكْن لَهُ اْلِخيَاُر اْلَمْجُعوُل لَِمْن قَاَل: َّل ِخًَلبَةَ، لَِكْن إْن َوَجَد َشْيئًا ِممَّ

 َوإِْن لَْم يَِجْدهُ لَِزَمهُ اْلبَْيُع. بَايََع َعلَى أَْن َّل يَْعقَِد بَْيُعهُ َعلَْيِه: بَطََل اْلبَْيُع،

ِ -بُْرهَاُن َذلَِك  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -: أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ يَانَِة بِأَْمٍر، َونَصَّ  -َصلَّى َّللاَّ إَذا أََمَر فِي الدِّ

َما  -َن فِي َمْعنَاهُ أَْو لَْم يَُكْن َوَسَواٌء َكا -فِيِه بِلَْفٍظ َما: لَْم يَُجْز تََعدِّي َذلَِك اللَّْفِظ إلَى َغْيِرِه 

قَْد َحدَّ  -َعلَْيِه السًََّلُم  -َداَم قَاِدًرا َعلَى َذلَِك اللَّْفِظ، إّلَّ بِنَصٍّ آَخَر يُبَيُِّن أَنَّ لَهُ َذلَِك؛ ِِلَنَّهُ 

ُ تََعالَى: }َوَمْن يَْعِص  يِه ،قَاَل َّللاَّ ا فًََل يَِحلُّ تََعدِّ َ َوَرُسولَهُ َويَتََعدَّ ُحُدوَدهُ فِي َذلَِك َحًدً َّللاَّ

يُْدِخْلهُ نَاًرا َخالًِدا فِيهَا{.. َولَْو َجاَز َغْيُر هََذا لََجاَز اِْلََذاُن بِأَْن يَقُوَل: اْلَعِزيُز أََجْل، ليَس 

ِ ْبِن َعْبِد اْلُمطَّلِِب َمْبُعوثٌ  ْحَمُن، أَْنَت اْبُن َعْبِد َّللاَّ وا  لَنَا َربٌّ إّلَّ الرَّ ْحَمِن، هَلُمُّ ِمْن الرَّ

ِحيُم ، وا نَْحَو اْلبَقَاِء، اْلَعِزيُز أَْعَظُم، لَْيَس لَنَا َربٌّ إّلَّ الرَّ  نَْحِو الظُّْهِر، هَلُمُّ

ِ عَ  زَّ َوَجلَّ َمْن أَذََّن هََكَذا فََحقُّهُ أَْن يُْستَتَاَب فَإِْن تَاَب َوإِّلَّ قُتَِل؛ ِِلَنَّهُ ُمْستَْهِزٌئ بِآيَاِت َّللاَّ

ِ.. َوقَْد  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعلََّم النَّبِيُّ »ُمتََعدٍّ لُِحُدوِد َّللاَّ اْلبََراَء ْبَن َعاِزٍب ُدَعاًء  -َصلَّى َّللاَّ

ِكُرهُ يَقُولُهُ، َوفِيِه آَمْنُت بِِكتَابَِك الَِّذي أَْنَزْلَت، َونَبِيَِّك الَِّذي أَْرَسْلَت فََذهََب اْلبََراُء يَْستَذْ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَقَاَل: َوبَِرُسولَِك الَِّذي أَْرَسْلَت؟ فَقَاَل لَهُ  « َونَبِيَِّك الَِّذي أَْرَسْلتَ  -َصلَّى َّللاَّ

َل لَْفظَةً َمَكاَن الَّتِي أََمَرهُ بِهَا، َواْلَمْعنَى َواِحٌد..  فَلَْم يََدْعهُ أَْن يُبَدِّ
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 -األحاديث واآلثار:

إنَّ ُمْنقًِذا ُسفَِع فِي َرْأِسِه َمأُْموَمةً فِي اْلَجاِهلِيَِّة فََخبَلَْت لَِسانَهُ »ْبِن ُعَمَر قَاَل: َعْن ا■ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فََكاَن يُْخَدُع فِي اْلبَْيِع فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاَّ : بِْع، َوقُْل: َّل ِخًَلبَةَ، -َصلَّى َّللاَّ

قَاَل اْبُن ُعَمَر: فََسِمْعته يَقُوُل إَذا بَايََع: َّل ِخًَلبَةَ َّل « يَاِر ثًََلثًا ِمْن بَْيِعكَ ثُمَّ أَْنَت بِاْلخِ 

 ِخًَلبَةَ.)صحيح(

 ِ  -قال المؤلف: فَإِْن َرِضَي فِي الثًََّلِث َوأَْسقَطَ ِخيَاَرهُ لَِزَمهُ اْلبَْيُع، َوَذلَِك أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيهِ  َضا إْن َرِضَي فِي  -َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ َجَعَل لَهُ اْلِخيَاُر ثًََلثًا، فَلَْو َكاَن َّل يَْلَزُمهُ الرِّ

َضا  -َعلَْيِه السًََّلُم  -الثًََّلِث لََكاَن إنََّما َجَعَل لَهُ  دِّ فَقَْط َّل فِي الرِّ َوهََذا  -اْلِخيَاَر فِي الرَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم صَ  -بَاِطٌل؛ ِِلَنَّ َرُسوَل َّللاَّ أَْجَمَل لَهُ اْلِخيَاَر فََكاَن ُعُموًما لُِكلِّ َما  -لَّى َّللاَّ

.  يَْختَاُر ِمْن ِرًضا أَْو َردٍّ

َضا لََوَجَب أَْيًضا َضُروَرةَ أَْن َّل  َولَْو َكاَن اْلِخيَاُر َّل يَْنقَِطُع بِإِْسقَاِطِه إيَّاهُ َوإِْقَراِرِه بِالرِّ

: فَظَاِهُر اللَّْفِظ َوَمْعنَاهُ: -يَاُرهُ َوإِْن َردَّ اْلبَْيَع َحتَّى يَْنقَِضَي الثًََّلُث َوهََذا ُمَحاٌل يَْنقَِطَع خِ 

، َوإِْن َشاَء  دِّ ةَ الثًََّلِث إْن َشاَء َردَّ فَيَْبطَُل اْلبَْيُع َوَّل ِرَضا لَهُ بَْعَد الرَّ أَنَّ لَهُ اْلِخيَاَر ُمدَّ

َضا َرِضَي فَيَِصحَّ الْ  َغْيَر هََذا  -َعلَْيِه السًََّلُم  -: َّل يَْحتَِمُل أَْمُرهُ -بَْيُع َوَّل َردَّ لَهُ بَْعَد الرِّ

: لَْم يَُجْز أَْن يُْجبََر َعلَى َشْيٍء ِمْن َذلَِك، َوبَقَِي َعلَى  دِّ َضا َوَّل بِالرَّ أَْصًًل فَإِْن لَْم يَْلفِْظ بِالرِّ

فَإِْن اْنقََضْت الثًََّلُث َولَْم يَُردَّ  -إْن َشاَء َردَّ َوإِْن َشاَء أَْمَسَك  -الثًََّلِث ِخيَاِرِه إلَى اْنقَِضاِء 

ِه ثًََلثًا، َّل أَْكثََر..  فَقَْد لَِزَمهُ اْلبَْيُع؛ ِِلَنَّهُ بَْيٌع َصِحيٌح ُجِعَل لَهُ اْلِخيَاُر فِي َردِّ

 1111اآلخر[م ]مسألة كل شرط وقع في بيع منهما أو من أحدهما برضا

َوُكلُّ َشْرٍط َوقََع فِي بَْيٍع ِمْنهَُما، أَْو ِمْن أََحِدِهَما، بِِرَضا اْْلَخِر فَإِنَّهَُما إْن َعقََداهُ قَْبَل َعْقِد 

ِق بِاِْلَْبَداِن، أَْو بِالتَّْخيِيِر، أَْو فِي أََحِد اْلَوْقتَيْ  يَْعنِي قَْبَل  -ِن اْلبَْيِع أَْو بَْعَد تََماِم اْلبَْيِع بِالتَّفَرُّ

، َوالشَّْرطُ بَاِطٌل َّل  -اْلَعْقِد أَْو بَْعَدهُ  َولَْم يَْذُكَراهُ فِي ِحيِن َعْقِد اْلبَْيِع، فَاْلبَْيُع َصِحيٌح تَامٌّ

 يَْلَزُم.

أَيَّ  -بَاِطٌل  فَإِْن َذَكَرا َذلَِك الشَّْرطَ فِي َحاِل َعْقِد اْلبَْيِع فَاْلبَْيُع بَاِطٌل َمْفُسوٌخ، َوالشَّْرطُ 

إّلَّ َسْبَعةَ ُشُروٍط فَقَْط، فَإِنَّهَا َّلِزَمةٌ، َواْلبَْيُع َصِحيٌح، إْن  -َشْرٍط َكاَن َّل تَُحاِش َشْيئًا 

 َوِهَي: -اُْشتُِرَطْت فِي اْلبَْيِع 

ى. ْهِن فِيَما تَبَايََعاهُ إلَى أََجٍل ُمَسًمً  اْشتَِراطُ الرَّ

ى.َواْشتَِراطُ تَأِْخيِر ال  ثََّمِن إْن َكاَن َدنَانِيَر أَْو َدَراِهَم إلَى أََجٍل ُمَسًمً

 َوإِْن لَْم يَْذُكَرا أََجًًل. -َواْشتَِراطُ أََداِء الثََّمِن إلَى اْلَمْيَسَرِة 

أَنَّهُ بِتِْلَك َواْشتَِراطُ ِصفَاِت اْلَمبِيِع الَّتِي يَتََراَضيَانِهَا َمًعا َويَتَبَايََعاِن َذلَِك الشَّْيَء َعلَى 

فَِة.  الصِّ

 َواْشتَِراطُ أَْن َّل ِخًَلبَةَ.

ى ُمَعيَّنًا، أَْو ُجْزًءا  َوبَْيُع اْلَعْبِد، أَْو اِْلََمِة، فَيَْشتَِرطُ اْلُمْشتَِري َمالَهَُما أَْو بَْعَضهُ ُمَسًمً

هُ، أَْو َمْعلُوًما ُكلُّهُ، أَْو َمْعلُوًما َمْنُسوبًا ُمَشاًعا فِي َجِميِعِه، َسَواٌء َكاَن َمالُهَُما َمْجهُوًّل ُكلُّ 

 بَْعُضهُ، َمْجهُوًّل بَْعُضهُ.
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 أَْو بَْيُع أُُصوِل نَْخٍل فِيهَا ثََمَرةٌ قَْد أُبَِرْت قَْبَل الطِّيِب أَْو بَْعَدهُ، فَيَْشتَِرطُ اْلُمْشتَِري الثََّمَرةَ 

ى ُمَشاًعا فِي َجِميِعهَا.لِنَْفِسِه أَْو ُجْزًءا ُمَعيَّنًا ِمْنهَا أَْو ُمسَ   ًمً

ْمنَا  : َكَمْن بَاَع َمْملُوًكا بَِشْرِط اْلِعْتِق..أَْو َداًرا -فَهَِذِه َوَّل َمِزيَد، َوَسائُِرهَا بَاِطٌل َكَما قَدَّ

ُروِط ُكلِّهَا..  َواْشتََرطَ ُسْكنَاهَا َساَعةً فََما فَْوقَهَا، أَْو َغْيَر َذلَِك ِمْن الشُّ

ا تَ  ا َوأَمَّ تِهَا.. فَأَمَّ ْبَعةَ الَّتِي َذَكْرنَا، فَإِنَّهَا َمْنُصوٌص َعلَى ِصحَّ ُروطَ السَّ ْصِحيُحنَا الشُّ

ى فَلِقَْولِِه تََعالَى: }َولَْم تَِجُدوا َكاتِبًا فَِرهَاٌن  ْهِن فِي اْلبَْيِع إلَى أََجٍل ُمَسًمً اْشتَِراطُ الرَّ

 [ .٢٨٢َمْقبُوَضةٌ{ ]البقرة: 

ا ا ى َوأَمَّ ِ تََعالَى: }إَِذا تََدايَْنتُْم بَِدْيٍن إِلَى أََجٍل ُمَسًمً ى فَلِقَْوِل َّللاَّ ْشتَِراطُ الثََّمِن إلَى أََجٍل ُمَسًمً

ا اْشتَِراطُ " أَْن َّل ِخًَلبَةَ " فَقَْد َذَكْرنَا اْلَخبََر فِي َذلَِك قَْبَل ٢٨٢فَاْكتُبُوهُ{ ]البقرة:  [ َوأَمَّ

 نَْحِو أَْربَِع َمَسائَِل.هََذا اْلَمَكاِن بِ 

فَاِت الَّتِي يَتَبَايََعاِن َعلَْيهَا ِمْن السًََّلَمِة، أَْو ِمْن أَْن َّل َخِديَعةَ، َوِمْن  ا اْشتَِراطُ الصِّ َوأَمَّ

ِ تََعالَى: }ّل تَأْكُ  لُوا أَْمَوالَُكْم ِصنَاَعِة اْلَعْبِد، أَْو اِْلََمِة، أَْو َسائِِر ِصفَاِت اْلَمبِيِع، فَلِقَْوِل َّللاَّ

[ فَنَصَّ تََعالَى َعلَى ٢٢بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إِّل أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َعْن تََراٍض ِمْنُكْم{ ]النساء: 

 التََّراِضي ِمْنهَُما َوالتََّراِضي َّل يَُكوُن إّلَّ َعلَى ِصفَاِت اْلَمبِيِع، َوِصفَاِت الثََّمِن َضُروَرةً.

ا اْشتِ  ِ تََعالَى: }َوإِْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة فَنَِظَرةٌ إِلَى َوأَمَّ َراطُ الثََّمِن إلَى اْلَمْيَسَرِة فَلِقَْوِل َّللاَّ

ِ تََعالَى: }أَْوفُوا بِاْلُعقُوِد{ ٢٨٢َمْيَسَرٍة{ ]البقرة:  [ .. فَإِْن اْحتَجَّ ُمَعاِرٌض لَنَا بِقَْوِل َّللاَّ

ِ إَِذا َعاهَْدتُْم{ ]النحل: [ وقَْوله تََعالَى: }َوأَ ١]المائدة:   [ ..٢١ْوفُوا بَِعْهِد َّللاَّ

ِ تََعالَى بِاْلَوفَاِء بِاْلُعقُوِد: َّل يَْختَلُِف اْثنَاِن فِي أَنَّهُ لَْيَس َعلَى ُعُموِمهِ  ا أَْمُر َّللاَّ َوَّل  قُْلنَا: أَمَّ

ِ تََعالَى َوَمَعاِصيَهُ، فََمْن َعقََد َعلَى َعلَى ظَاِهِرِه، َوقَْد َجاَء اْلقُْرآُن بِأَْن نَْجتَنَِب نََواهِ  َي َّللاَّ

َمْعِصيٍَة فََحَراٌم َعلَْيِه اْلَوفَاُء بِهَا، فَإِْذ َّل َشكَّ فِي هََذا فَقَْد َصحَّ أَنَّ ُكلَّ َشْرٍط لَْيَس فِي 

ٍم  ٌم، فَُكلُّ ُمَحرَّ ِ تََعالَى فَهَُو بَاِطٌل، َواْلبَاِطُل ُمَحرَّ فًََل يَِحلُّ اْلَوفَاُء بِِه.. َوَّل يَْخلُو ِكتَاِب َّللاَّ

 :-ُكلُّ َشْرٍط اُْشتُِرطَ فِي بَْيٍع أَْو َغْيِرِه ِمْن أََحِد ثًََلثَِة أَْوُجٍه َّل َرابَِع لَهَا 

ا اْلَمْنُع ِمْن َعَمٍل، َوالْ  ا إيَجاُب َعَمٍل، َوإِمَّ ا إبَاَحةُ َماٍل لَْم يَِجْب فِي اْلَعْقِد، َوإِمَّ َعَمُل إمَّ

ِ  -يَُكوُن بِاْلبََشَرِة، أَْو بِاْلَماِل فَقَْط  ُ  -َوُكلُّ َذلَِك َحَراٌم بِالنَّصِّ قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 « .إنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َوأَْبَشاَرُكْم َعلَْيُكْم َحَرامٌ » -َعلَْيِه َوَسلََّم 

ا اْلَمْنُع ِمْن اْلَعَمِل  ُ لََك{ ]التحريم: َوأَمَّ ُم َما أََحلَّ َّللاَّ َ تََعالَى يَقُوُل: }لَِم تَُحرِّ  [ .١فَإِنَّ َّللاَّ

نَِّة بِإِبَاَحتِه..  فََصحَّ بُْطًَلُن ُكلِّ َشْرٍط ُجْملَةً إّلَّ َشْرطًا َجاَء النَّصُّ ِمْن اْلقُْرآِن أَْو السُّ

 -أقوال الفقهاء:

 َس بَْيًعا.)صحيح(ُكلُّ بَْيٍع فِيِه َشْرطٌ فَلَيْ ■ 

 يْبِطُل اْلبَْيَع إَذا َكاَن فِيِه َشْرَطاِن، َويُجوز إَذا َكاَن فِيِه َشْرطٌ َواِحٌد.)ابن حنبل(■ 

اةً، أَْو َدْهَرهُ ُكلَّهُ أَْو ِخْدَمةَ اْلَعْبدِ ■   إْن اْشتََرطَ اْلبَائُِع بَْعَض ِمْلِكِه َكُسْكنَى الدَّاِر ُمدَّةً ُمَسمَّ

ابَِّة َكَذلَِك، أَْو لِبَاَس الثَّْوِب َكَذلَِك: َجاَز اْلبَْيُع َوالشَّْرطُ؛ ِِلَنَّ اِْلَْصَل َكَذلَِك،  أَْو ُرُكوَب الدَّ

لَهُ، َواْلَمنَافَِع لَهُ، فَبَاَع َما َشاَء َوأَْمَسَك َما َشاَء، َوُكلُّ بَْيٍع اُْشتُِرَط فِيِه َما يَْحُدُث فِي ِمْلِك 

بَْيُع َجائٌِز َوالشَّْرطُ بَاِطٌل، َكاْلَوَّلِء َونَْحِوِه، َوُكلُّ بَْيٍع اُْشتُِرطَ فِيِه َعَمٌل أَْو اْلُمْشتَِري فَالْ 
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 َماٌل َعلَى اْلبَائِِع أَْو َعَمُل اْلُمْشتَِري فَاْلبَْيُع َوالشَّْرطُ بَاِطًَلِن َمًعا.)أبو ثور(

َمنَافَِع َما بَاَع اْلبَائُِع ِمْن َداٍر، أَْو َعْبٍد، أَْو  قال المؤلف: هََذا َخطَأٌ ِمْن أَبِي ثَْوٍر، ِِلَنَّ ⊙

ِكِه َدابٍَّة، أَْو ثَْوٍب، أَْو َغْيِر َذلَِك، فَإِنََّما ِهَي لَهُ َما َداَم ُكلُّ َذلَِك فِي ِمْلِكِه، فَإَِذا َخَرَج َعْن ِملْ 

ُ تََعالَى بَْعُد، ِمْن َمنَافِِع َما بَاَع.. فَِمْن اْلبَاِطِل َواْلُمَحاِل أَْن يَْملَِك َما لَْم يَْخلُْقهُ   َّللاَّ

 ّل يجوز بيع الدابة واستثناء ركوبها مدة مسماة.)الحنفية والشافعية(■

 يجوز استثناء ركوبها إذا كانت مسافة يسيرة.)المالكية(■

 -األحاديث واآلثار:

ِ »ِه عن َعائَِشة أُمُّ اْلُمْؤِمنِيَن فََذَكَرْت َحِديثًا قَالَْت فِي■ ُ َعلَْيِه  -إنَّ َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ا بَْعُد فََما بَاُل أَْقَواٍم  -َوَسلََّم  َ َوأَْثنَى َعلَْيِه بَِما هَُو أَْهلُهُ ثُمَّ قَاَل: أَمَّ َخطََب النَّاَس فََحِمَد َّللاَّ

ِ َما َكاَن ِمْن َشْرطٍ  ِ َعزَّ َوَجلَّ  يَْشتَِرطُوَن ُشُروطًا لَْيَسْت فِي ِكتَاِب َّللاَّ لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ

ِ أَْوثَقُ  ِ أََحقُّ َوَشْرطُ َّللاَّ  صحيح(«)فَهَُو بَاِطٌل َوإِْن َكاَن ِمائَةَ َشْرٍط ِكتَاُب َّللاَّ

ِ »عن عائشة أُمَّ اْلُمْؤِمنِيَن ■ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ اُل قَاَم فَقَاَل: َما بَ  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ِ، َمْن اْشتََرطَ َشْرطًا لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ أُنَاٍس يَْشتَِرطُوَن ُشُروطًا لَْيَسْت فِي ِكتَاِب َّللاَّ

ِ أََحقُّ َوأَْوثَقُ  ٍة، َشْرطُ َّللاَّ  )صحيح(« فَلَْيَس لَهُ َوإِْن اْشتََرطَ ِمائَةَ َمرَّ

ِ  أَنَّ َرُسولَ »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ بََعَث إلَى يَهُوِديٍّ  -َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(« اْبَعْث إلَيَّ بِثَْوبَْيِن إلَى اْلَمْيَسَرةِ  قَِدَمْت َعلَْيِه ثِيَاٌب:

ا َماُل اْلَعْبِد، أَْو اِْلََمِة َواْشتَِراطُهُ، َواْشتَِراطُ ثََمِر النَّْخِل  : -اْلُمَؤبَِّر قال المؤلف : َوأَمَّ

ينَا  ⬇⬇فَلَِما ُروِّ

 " ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َمْن بَاَع َعْبًدا َولَهُ َماٌل فََمالُهُ لِْلبَائِِع »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ائِِع إّلَّ أَْن يَْشتَِرطَ َوَمْن بَاَع نَْخًًل قَْد أُبَِّرْت فَثََمَرتُهَا لِْلبَ « إّلَّ أَْن يَْشتَِرطَهُ اْلُمْبتَاعُ 

 اْلُمْبتَاُع.)صحيح(

ِ ْبَن َعْمِرو ْبِن ■  َعْمُرو ْبُن ُشَعْيٍب َحدَّثَنِي أَبِي َعْن أَبِيِه َعْن أَبِيِه َحتَّى َذَكَر َعْبَد َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْلَعاِص قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َوَّل  َوبَْيٌع، َّل يَِحلُّ َسلَفٌ » -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)، َوَّل ِرْبُح َما لَْم يُْضَمنْ َشْرطَاِن فِي بَْيعٍ 

 ِ ا قَْوُل أَْحَمَد: فََخطَأٌ أَْيًضا: ِِلَنَّ تَْحِريَم َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -قال المؤلف: َوأَمَّ َصلَّى َّللاَّ

ًما لَهُ، لَِكنَّهُ َمْسُكوٌت َعْنهُ الشَّْرطَْيِن فِي بَْيٍع لَْيَس ُمبِيًحا لَِشْرٍط  -َوَسلََّم  َواِحٍد َوَّل ُمَحرِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فِي هََذا اْلَخبَِر، فََوَجَب طَلَُب ُحْكِمِه فِي َغْيِرِه، فََوَجْدنَا قَْولَهُ   -َصلَّى َّللاَّ

ِ فَهَُو بَاِطلٌ »  « ..ُكلِّ َشْرٍط لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ

الَْت َجاَءْتنِي بَِريَرةُ فَقَالَْت: َكاتَْبُت أَْهلِي َعلَى تِْسِع أََواٍق فِي ُكلِّ َعاٍم َعائَِشةَ قَ »َعْن ■ 

أُوقِيَّةٌ فَأَِعينِينِي؟ فَقَالَْت َعائَِشةُ: إْن أََحبَّ أَْهلُِك أَْن أَُعدَّهَا لَهُْم ِعدَّةً َواِحَدةً، َويَُكوَن لِي 

ِ َوَّلُؤِك فََعْلُت؟ فََعَرَضْتهَا َعلَ   -ْيِهْم، فَأَبَْوا إّلَّ أَْن يَُكوَن اْلَوَّلُء لَهُْم فََسِمَع َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َذلَِك، فََسأَلَهَا، فَأَْخبََرْتهُ، فَقَاَل: ُخِذيهَا َواْشتَِرِطي لَهُْم اْلَوَّلَء،  -َصلَّى َّللاَّ

ِ فَإِنََّما اْلَوَّلُء لَِمْن أَْعتََق فَفََعْلُت، فَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَاَم َرُسوُل َّللاَّ َعِشيَّةً فِي  -َصلَّى َّللاَّ

، ثُمَّ قَاَل: َما بَاُل ِرَجاٍل يَْشتَِرطُوَن ُشُروطًا لَْيَسْت فِي ِكتَاِب  َ َعزَّ َوَجلَّ النَّاِس، فََحِمَد َّللاَّ
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، َما َكاَن ِمْن َشْرٍط لَْيَس فِي ِكتَاِب  ِ َعزَّ َوَجلَّ ِ فَهَُو بَاِطٌل َّللاَّ  -َوإِْن َكاَن ِمائَةَ َشْرٍط  -َّللاَّ

ِ أَْوثَقُ  ، َوَشْرطُ َّللاَّ ِ أََحقُّ  «قََضاُء َّللاَّ

ُ َعْنهَا  -َدَخْلُت َعلَى َعائَِشةَ »عن َعْبد اْلَواِحِد ْبِن أَْيَمَن أَنَا أَبِي قَاَل: ■  -َرِضَي َّللاَّ

َوقَالَْت: اْشتَِرينِي َوأَْعتِقِينِي قَالَْت: نََعْم، قَالَْت: َّل  -اتَبَةٌ َوِهَي ُمكَ  -فَقَالَْت: َدَخلَْت بَِريَرةُ 

 ِ  -تَبِيُعونِي َحتَّى يَْشتَِرطُوا َوَّلئِي فَقَالَْت َعائَِشةُ: َّل َحاَجةَ لِي بَِذلَِك، فَقَاَل لَهَا َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  يهَا َوَدِعيِهْم يَْشتَِرطُوا َما َشاُءوا؟ فَاْشتََرْتهَا َعائَِشةُ اْشتَِريهَا َوأَْعتِقِ  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَأَْعتَقَْتهَا، َواْشتََرطَ أَْهلُهَا اْلَوَّلَء فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ اْلَوَّلُء لَِمْن  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)أَْعتََق َوإِْن َكاَن ِمائَةَ َشْرطٍ 

فَاْلقَْوُل فِي هََذا اْلَخبَِر هَُو َعلَى ظَاِهِرِه ُدوَن تََزيٍُّد، َوَّل ظَنٍّ َكاِذٍب،  قَاَل المؤلف:

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُمَضاٍف إلَى َرُسوِل َّللاَّ َوَّل تَْحِريِف اللَّْفِظ، َوهَُو إْن اْشتََرطَ  -َصلَّى َّللاَّ

ِعْتِق َكاَن َّل يَُضرُّ اْلبَْيَع َشْيئًا، َوَكاَن اْلبَْيُع َعلَى هََذا اْلَوَّلَء َعلَى اْلُمْشتَِري فِي اْلَمبِيِع لِلْ 

الشَّْرِط َجائًِزا َحَسنًا ُمبَاًحا، َوإِْن َكاَن اْلَوَّلُء َمَع َذلَِك لِْلُمْعتِِق، َوَكاَن اْشتَِراطُ اْلبَائِِع 

ُ َعزَّ َوَجلَّ َذلَِك َوأَْبطَلَهُ، إْذ َخطََب اْلَوَّلَء لِنَْفِسِه ُمبَاًحا َغْيَر َمْنِهيٍّ َعْنهُ، ثُمَّ نَسَ  َخ َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ َم أَْن يُْشتََرطَ هََذا  -َكَما َذَكْرنَا  -بَِذلَِك  -َصلَّى َّللاَّ فَِحينَئٍِذ َحرَّ

ِ تََعا َوقَْد قَاَل  -لَى، َّل قَْبَل َذلَِك أَْصًًل الشَّْرطُ أَْو َغْيُرهُ ُجْملَةً، إّلَّ َشْرطًا فِي ِكتَاِب َّللاَّ

ُ َوَرُسولُهُ أَْمًرا أَْن يَُكوَن لَهُُم اْلِخيََرةُ  تََعالَى: }َوَما َكاَن لُِمْؤِمٍن َوّل ُمْؤِمنٍَة إَِذا قََضى َّللاَّ

 ِمْن أَْمِرِهْم{..

ِ أَنَّهُ َكاَن يَِسيُر َعلَى َجَمٍل ■ » ُ  -لَهُ قَْد أَْعيَا فََمرَّ النَّبِيُّ عن َجابُِر ْبُن َعْبِد َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

فََضَربَهُ، فََدَعا لَهُ، فََساَر َسْيًرا لَْيَس يَِسيُر ِمْثلَهُ، ثُمَّ قَاَل: بِْعنِيِه بِأُوقِيٍَّة؟  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

ا قَِدْمنَا أَتَْيتُهُ  -ُحْمًَلنَهُ إلَى أَْهلِي قُْلُت: َّل، ثُمَّ قَاَل: بِْعنِيِه بِأُوقِيٍَّة؟ فَبِْعتُهُ َواْستَْثنَْيُت  فَلَمَّ

بِاْلَجَمِل َونَقََدنِي ثََمنَهُ ثُمَّ اْنَصَرْفُت فَأَْرَسَل َعلَى إْثِري، فَقَاَل: َما ُكْنُت ِْلُخَذ َجَملَك، فَُخْذ 

  «َجَملََك َذلَِك، فَهَُو َمالُكَ 

ِ فَذَ ■  ثَنِي َجابُِر ْبُن َعْبِد َّللاَّ ِ »َكَر هََذا اْلَخبََر َوفِيِه َحدَّ ُ َعلَْيِه  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ا بَلَْغُت  -قَاَل لَهُ: بِْعنِيِه؟ فَبِْعتُهُ بِأُوقِيٍَّة، َواْستَْثنَْيُت َعلَْيِه ُحْمًَلنَهُ إلَى أَْهلِي  -َوَسلََّم  فَلَمَّ

َرَجْعُت فَأَْرَسَل فِي إْثِري، فَقَاَل: أَتََرانِي َماَكْستَُك ِْلُخَذ  أَتَْيتُهُ بِاْلَجَمِل فَنَقََدنِي ثََمنَهُ، ثُمَّ 

 «َجَملََك، ُخْذ َجَملََك َوَدَراِهَمَك، فَهَُو لَكَ 

ِ فََذَكَر هََذا اْلَخبََر، َوفِيِه ■  ِ »َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ بَْل هَُو لََك قَاَل: َّل، بَْل بِْعنِيِه، قُْلُت:  - قَاَل لَهُ: َما فََعَل اْلَجَمُل بِْعنِيِه؟ قُْلت: يَا َرُسوَل َّللاَّ

، ا بِِه َّل، بَْل هَُو لََك قَاَل َّل، بَْل بِْعنِيِه، قَْد أََخْذتُهُ بِأُوقِيٍَّة، اْرَكْبهُ، فَإَِذا قَِدْمَت اْلَمِدينَةَ فَأْتِنَ 

ا قَِدْمُت اْلَمِدينَةَ ِجْئتُهُ بِِه، فَقَاَل لِبًَِلٍل يَا بًَِلُل ِزْن لَهُ أُوقِيَّةً َوِزْدهُ قِيَراطًا  «فَلَمَّ

ينَاهُ ِمْن طَِريِق َعطَاِء ْبِن َجابٍِر ، ُرِوَي هََذا أَنَّ ُرُكوَب َجابٍِر  قال المؤلف: هََكَذا ُروِّ

ًعا ِمْن رَ  ِ اْلَجَمَل َكاَن تَطَوُّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُسوِل َّللاَّ ،  -َصلَّى َّللاَّ َواْختُلَِف فِيِه َعلَى الشَّْعبِيِّ

بَْيِر فَُرِوَي َعْنهَُما َعْن َجابٍِر، أَنَّهُ َكاَن َشْرطًا ِمْن َجابٍِر  َوُرِوَي َعْنهَُما أَنَّهُ  -َوأَبِي الزُّ

 ِ ًعا ِمْن َرُسوِل َّللاَّ ُ  -َكاَن تَطَوُّ  َعلَْيِه َوَسلََّم فَنَْحُن نَُسلُِّم لَهُْم أَنَّهُ َكاَن َشْرطًا، ثُمَّ َصلَّى َّللاَّ
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ِ تََعالَى التَّْوفِيُق  -نَقُوُل لَهُْم  ِ -َوبِاّلَِلَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -: إنَّهُ قَْد َصحَّ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 « .قَْد أََخْذتُهُ بِأُوقِيَّةٍ »قَاَل: 

أَتََرانِي َماَكْستَُك ِْلُخَذ َجَملََك َما ُكْنُت ِْلُخَذ َجَملََك »أَنَّهُ قَاَل:  -َعلَْيِه السًََّلُم  -حَّ َعْنهُ َوصَ 

 َكَما أَْوَرْدنَا آنِفًا.« فَُخْذ َجَملََك َذلَِك، فَهَُو َمالُكَ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - َصحَّ يَقِينًا أَنَّهَُما أَْخَذاِن: أََحُدهَُما فََعلَهُ َرُسوُل َّللاَّ َواْْلَخُر لَْم  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ  -يَْفَعْلهُ، بَْل اْنتَفَى َعْنهُ، َوَمْن َجَعَل ُكلَّ َذلَِك أَْخًذا َواِحًدا فَقَْد َكذََّب َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

دَّ ِمْن أَنَّهَُما أَْخَذاِن؛ ِِلَنَّ اِْلَْخَذ الَِّذي فِي َكًَلِمِه، َوهََذا ُكْفٌر َمْحٌض، فَإِْذ َّل بُ  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

َعْن نَْفِسِه هَُو بًَِل َشكٍّ َغْيُر اِْلَْخِذ الَِّذي اْنتَفَى َعْنهُ أَْلبَتَّةَ، فًََل  -َعلَْيِه السًََّلُم  -أَْخبََر بِِه 

أََخَذهُ َواْبتَاَعهُ، ثُمَّ  -َعلَْيِه السًََّلُم  -هُ َسبِيَل إلَى َغْيِر َما يُْحَمُل َعلَْيِه ظَاِهُر اْلَخبَِر، َوهَُو إنَّ 

ِق تََرَك أَْخِذِه.  تََخيََّر قَْبَل التَّفَرُّ

َعلَْيِه  -؛ ِِلَنَّهُ -َعلَْيِه السًََّلُم  -َوَصحَّ أَنَّ فِي َحاِل اْلُمَماَكَسِة َكاَن َذلَِك أَْيًضا فِي نَْفِسِه 

ًَلُم   .-لَْم يَُماِكْسهُ لِيَأُْخَذ َجَملَهُ أَْخبََرهُ أَنَّهُ  -السَّ

فََصحَّ أَنَّ اْلبَْيَع لَْم يَتِمَّ فِيِه قَطُّ، فَإِنََّما اْشتََرَط َجابٌِر ُرُكوَب َجَمِل نَْفِسِه فَقَْط، َوهََذا هَُو 

 ُمْقتََضى لَْفِظ اِْلَْخبَاِر، إَذا ُجِمَعْت أَْلفَاظُهَا.

بَْيَع لَْم يَتِمَّ َولَْم يُوَجْد فِي َشْيٍء ِمْن أَْلفَاِظ َذلَِك اْلَخبَِر أَْصًًل: أَنَّ فَإِْذ قَْد َصحَّ أَنَّ َذلَِك الْ 

ابَِّة  ةٌ فِي َجَواِز بَْيِع الدَّ اْلبَْيَع تَمَّ بَِذلَِك الشَّْرِط، فَقَْد بَطََل أَْن يَُكوَن فِي هََذا اْلَخبَِر: ُحجَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.َوبِ  -َواْستِْثنَاِء ُرُكوبِهَا أَْصًًل   اّلَِلَّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ اْلُمْسلُِموَن ِعْنَد » -َصلَّى َّللاَّ

ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيٍد « ُشُروِطِهمْ   -هَالٌِك َمْتُروٌك بِاتِّفَاٍق  -)ضعيف() َكثِيُر ْبُن َعْبِد َّللاَّ

 َمْجهُوٌل( -اْلَولِيُد ْبُن َربَاٍح وَ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ اْلُمْسلُِموَن » -َصلَّى َّللاَّ

ُد ْبُن ُعَمَر  -هَالٌِك  -)ضعيف() َعْبُد اْلَملِِك ْبُن َحبِيٍب « َعلَى ُشُروِطِهمْ   هُوَ  -َوُمَحمَّ

ٍد  -اْلَواقِِديُّ َمْذُكوٌر بِاْلَكِذِب  ْحَمِن ْبُن ُمَحمَّ َوُمْرَسٌل  -َمْجهُوٌل َّل يُْعَرُف  -َوَعْبُد الرَّ

 أَْيًضا(

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعطَاٍء: بَلََغنَا أَنَّ النَّبِيَّ ■  اْلُمْسلُِموَن ِعْنَد »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 (ضعيف مرسل«)ُشُروِطِهمْ 

 َعْن َشْيٍخ ِمْن بَنِي ِكنَانَةَ َسِمْعت ُعَمَر يَقُوُل: اْلُمْسلُِم ِعْند َشْرِطِه.)ضعيف(■ 

ُروِط ■  ْحَمِن ْبِن َغْنٍم قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب " إنَّ َمقَاِطَع اْلُحقُوِق، ِعْنَد الشُّ َعْن َعْبِد الرَّ

 ِ  َوَّل أَْعِرفُهُ(".) فِيِه إْسَماِعيُل ْبُن ُعبَْيِد َّللاَّ

ٍد َعْن أَبِيِه َعْن َعلِيٍّ قَاَل: " اْلُمْسلُِموَن ِعْنَد ُشُروِطِهْم ".)ضعيف ■  َعْن َجْعفَِر ْبِن ُمَحمَّ

 مرسل(

 َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب قَاَل.■ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -قَاَل أَْصَحاُب َرُسوِل َّللاَّ نَا لَْو أَنَّ ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن، : َوِددْ -َصلَّى َّللاَّ

ا فِي التَِّجاَرِة، فَاْشتََرى  ْحَمِن ْبَن َعْوٍف، قَْد تَبَايََعا َحتَّى نَْنظَُر أَيَّهَُما أَْعظَُم ِجًدً َوَعْبَد الرَّ
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ْحَمِن ْبُن َعْوٍف ِمْن ُعْثَماَن فََرًسا بِأَْرٍض أُْخَرى بِأَْربَِعيَن أَْلفًا  أَْو نَْحِوهَا إْن َعْبُد الرَّ

ْفقَةُ َوِهَي َسالَِمةٌ، ثُمَّ أََجاَز قَلِيًًل، ثُمَّ َرَجَع فَقَاَل: أَِزيُدك ِستَّةَ آَّلٍف إْن  أَْدَرَكْتهَا الصَّ

ْحَمِن قَْد هَلََكْت، َوَخَرَج ِمْنهَا  َوَجَدهَا َرُسولِي َسالَِمةً قَاَل نََعْم، فََوَجَدهَا َرُسوُل َعْبِد الرَّ

 ْرِط اْْلَخِر.بِالشَّ 

: فَإِْن لَْم يَْشتَِرْط قَاَل: فَِهَي ِمْن اْلبَائِِع. ْهِريِّ  قِيَل لِلزُّ

ِ َعْن ُعْتبَةَ ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: إنَّ تَِميًما الدَّاِريَّ بَاَع َداِرِه َواْشتََرطَ ■  َعْن َعْوِن ْبِن َعْبِد َّللاَّ

لِي َمثَُل أُمِّ ُموَسى ُردَّ َعلَْيهَا َولَُدهَا، َوأُْعِطيَْت أَْجَر ُسْكنَاهَا َحيَاتَهُ َوقَاَل: إنََّما َمثَ 

 َرَضاِعهَا.

بََذِة.■   َعْن اْبِن ُعَمَر: أَنَّهُ اْشتََرى بَِعيًرا بِأَْربََعِة أَْبِعَرٍة َعلَى أَْن يَُوفُّوهُ إيَّاهَا بِالرَّ

ارُ ■  ْبُن يَاِسٍر َمْغنًَما فَقَسََّم بَْعَضهُ َوَكتََب إلَى  َعْن النُّْعَماِن ْبِن ُحَمْيٍد قَاَل: أََصاَب َعمَّ

اِكِب.  ُعَمَر يَُشاِوُرهُ؟ فَتَبَايََع النَّاُس إلَى قُُدوِم الرَّ

 ِ ةَ ِعْنَدنَا فِي أََحٍد ُدوَن َرُسوِل َّللاَّ ا نَْحُن فًََل ُحجَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قال المؤلف: َوأَمَّ َصلَّى َّللاَّ

-  ِ   تََعالَى التَّْوفِيُق..َوبِاّلَِلَّ

ا[م  1111]َمْسأَلَةٌ بَاَع بَْيعًّا فَاِسدًّ

َوُكلُّ َمْن بَاَع بَْيًعا فَاِسًدا فَهَُو بَاِطٌل، َوَّل يَْملُِكهُ اْلُمْشتَِري، َوهَُو بَاٍق َعلَى ِمْلِك اْلبَائِِع، 

َسَواٌء َسَواٌء، َوالثََّمُن َمْضُموٌن  َوهَُو َمْضُموٌن َعلَى اْلُمْشتَِري إْن قَبََضهُ َضَماَن اْلَغْصبِ 

ُحهُ طُوُل اِْلَْزَماِن، َوَّل تََغيُُّر اِْلَْسَواِق، َوَّل فََساُد -َعلَى اْلبَائِِع إْن قَبََضهُ  : َوَّل يَُصحِّ

ْلَعِة، َوَّل َذهَابُهَا، َوَّل َمْوُت اْلُمتَبَايَِعْيِن أَْصًًل.  السِّ

ْعِض َذلَِك َكَما قُْلنَا، َوقَاَل فِي بَْعِض َذلَِك: َمْن بَاَع بَْيًعا فَاِسًدا َوقَاَل أَبُو َحنِيفَةَ فِي بَ 

 فَقَبََضهُ اْلُمْشتَِري فَقَْد َملََكهُ ِمْلًكا فَاِسًدا، َوأََجاَز ِعْتقَهُ فِيِه.

بُيُوِع اْلفَاِسَدِة بُيُوًعا َوقَاَل َمالٌِك فِي بَْعِض َذلَِك: َكَما قُْلنَا، َوقَاَل فِي بَْعِض َذلَِك: إنَّ ِمْن الْ 

 تُْفَسُخ إّلَّ أَْن يَطُوَل اِْلَْمُر، أَْو تَتََغيََّر اِْلَْسَواُق: فَتَِصحُّ ِحينَئٍِذ.

ا قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ: فَقَْد َملََكهُ  َوهََذاِن قَْوَّلِن َّل َخفَاَء بِفََساِدِهَما َعلَى َمْن نََصَح نَْفَسهُ، أَمَّ

ِ تََعالَى ِمْلًكا فَاِسًدا،  -ًدا ِمْلًكا فَاسِ  فََكًَلٌم فِي َغايَِة اْلفََساِد، َوَما َعلَِم أََحٌد قَطُّ فِي ِديِن َّللاَّ

 إنََّما هَُو ِمْلٌك فَهَُو َصِحيٌح، أَْو َّل ِمْلٌك فَلَْيَس َصِحيًحا، َوَما َعَدا هََذا فًََل يُْعقَُل.

وا أَنَّ اْلِمْلَك فَاِسدٌ  ُ ّل يُِحبُّ اْلفََساَد{ .. َوقَْد اْحتَجَّ بَْعُضهُْم  َوإِْذ أَقَرُّ فَقَْد قَاَل تََعالَى: }َوَّللاَّ

ْن نََسَب  ِ تََعالَى ِممَّ يِن، َونَْبَرأُ إلَى َّللاَّ فِي هََذا بَِحِديِث بَِريَرةَ، )و( هََذا اْحتَِجاُج فَاِسِد الدِّ

 ِ ُ َعلَْيِه وَ  -إلَى َرُسوِل َّللاَّ ِ َما  -أَنَّهُ أَْنفََذ اْلبَاِطَل، َوأََجاَز اْلفَاِسَد  -آلِِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ َوَّللَاَّ

وا لَنَا اْلُمدَّ  ُل َما يُقَاُل لَِمْن قَلََّدهُ: ُحدُّ ا قَْوُل َمالٍِك: فَأَوَّ ةَ الَّتِي تَقِرُّ َعلَى هََذا نَْفُس ُمْسلٍِم.. َوأَمَّ

 ُد ِعْنَدُكْم بُِمِضيِّهَا، َوإِّلَّ فَقَْد َضلَْلتُْم َوأَْضلَْلتُْم.إَذا َمَضْت َصحَّ اْلبَْيُع اْلفَاسِ 

َماِت، فَإِنَّ ِزيَاَدةَ نِْصِف ِدْرهٍَم َوَحبٍَّة،  وا لَنَا تََغيَُّر اِْلَْسَواِق الَِّذي أَبَْحتُْم بِِه اْلُمَحرَّ َوُحدُّ

.  َونُْقَصاَن َذلَِك تََغيُُّر ُسوٍق بًَِل َشكٍّ

ةَ اْلفَاِسِد بِهََذا اْلِمْقَداِر فَقَْد َصحَّ ُكلُّ بَْيٍع فَاِسٍد؛ ِِلَنَّهُ َّل بُدَّ ِمْن تَقَلُِّب اْلقِيَمِ فَإِْن أَجَ   اُزوا ِصحَّ

 بِِمْثِل هََذا أَْو َشبَِهِه فِي ُكلِّ يَْوٍم.
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لِيَل َعلَى َما قَالُوهُ ِمْن َذلَِك؟ َوَّل َسبِيَل إلَْيهِ   ، َّل ِمْن قُْرآٍن، َوَّل ِمْن ُسنَّة..ثُمَّ نَْسأَلُهُْم الدَّ

ا أَْو أََمةًّ لَُهَما  1111:1111َماٌل[م ]َمْسأَلَةٌ اْبتَاَع َعْبدًّ

، َوَّل َوَمْن اْبتَاَع َعْبًدا أَْو أََمةً لَهَُما َماٌل فََمالُهَُما لِْلبَائِِع إّلَّ أَْن يَْشتَِرطَهُ اْلُمْبتَاُع فَيَُكوَن لَهُ 

ةَ لَهُ ِمنْ   َوَّل لَهُ ُحْكُم اْلبَْيِع أَْصًًل. -َكثَُر أَْو قَلَّ  -الثََّمِن  ِحصَّ

ٍب فَإِْن َكاَن فِي َماِل اْلَعْبِد أَْو اِْلََمِة: َذهٌَب َكثِيٌر أَْو قَلِيٌل، َوقَْد اْبتَاَع اِْلََمةَ أَْو اْلَعْبَد بَِذهَ 

ِة، أَْو إلَى أََجٍل أَقَلَّ ِمْن َذلَِك الذَّهَِب أَْو ِمْثلِِه أَْو أَْكثَرَ  مَّ : َجاَز ُكلُّ -: نَْقًدا أَْو َحاًّلً فِي الذِّ

ةٌ َوَّل فَْرَق. -َذلَِك   َوَكَذلَِك إْن َكاَن فِيِه فِضَّ

هُ َمَعهُ...  فَإِْن اطَّلََع َعلَى َعْيٍب فِي اْلَعْبِد أَْو اِْلََمة: َردَّهُ أَْو َردَّهَا َواْلَماُل لَهُ َّل يَُردُّ

 1111/1111أُبَِرْت[م لَةٌ بَاَع نَْخَلًّ قَدْ ]َمْسأَ 

ِل: َوَمْن بَاَع نَْخًًل قَْد أُبَِرْت فَثََمَرتُهَا لِْلبَائِِع إّلَّ أَْن يَْشتَِرطَهَا اْلُمْبتَاُع، َوالتَّأْبِيُر فِي النَّخْ 

ا قَْبلَ  اِل َوأَمَّ بَاِر فَالطَّْلُع لِْلُمْبتَاِع، َوَّل يَُجوُز  هَُو أَْن يَُشقََّق الطَّْلُع، َويَُذرَّ فِيِه َدقِيُق اْلفُحَّ اْْلِ

ا اْلبَْيُع فًََل َحتَّى يَِصيَر َزْهًوا، فَإَِذا أَْزهَى َجاَز  فِي ثََمَرِة النَّْخِل إّلَّ اِّلْشتَِراطُ فَقَْط، َوأَمَّ

وَن اِْلُُصوِل، َولَْيَس هََذا فِيِه اِّلْشتَِراطُ َمَع اِْلُُصوِل، َوَجاَز فِيهَا اْلبَْيُع َمَع اِْلُُصوِل َودُ 

، َولَْو ظَهََرْت ثََمَرةُ النَّْخِل بَِغْيِر إبَاٍر  اْلُحْكُم إّلَّ فِي النَّْخِل اْلَمأْبُوِر َوْحِدِه َكَما َجاَء النَّصُّ

 ِ ُ َعلَيْ  -لَْم يَِحلَّ اْشتَِراطُهَا أَْصًًل؛ ِِلَنَّهُ ِخًَلُف أَْمِر َرُسوِل َّللاَّ  .-ِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ا َسائُِر الثَِّماِر فَإِنَّ َمْن بَاَع اِْلُُصوَل َوفِيهَا ثََمَرةٌ قَْد ظَهََرْت أَْو لَْم يَْبُد َصًَلُحهَا،  َوأَمَّ

لِْلبَائِِع، َّل يَِحلُّ بَْيُعهَا إّلَّ َمَع اِْلُُصوِل َوَّل ُدونَهَا، َوَّل  -َضُروَرةً َوَّل بُدَّ  -فَالثََّمَرةُ 

 اْشتَِراطُهَا أَْصًًل.

َوَّل يَُجوُز لُِمْشتَِري اِْلُُصوِل أَْن يُْلِزَم اْلبَائَِع قَْلَع الثََّمَرِة أَْصًًل، إّلَّ َحتَّى يَْبُدَو َصًَلُحهَا، 

وِه، َوَّل يُْلِزُمهُ فَإَِذا بََدا َصًَلُحهَا فَلَهُ أَْن يُْلِزَمهُ أَْخَذ َما يُْمِكُن النَّْفُع فِيِه بَِوْجٍه َما ِمْن اْلُوجُ 

 أَْخَذ َما َّل يُْمِكُن اِّلْنتِفَاُع بِِه بَِوْجٍه ِمْن اْلُوُجوِه.

بَاِر  ا تَْخِصيُص النَّْخِل بَِما َذَكْرنَا، فَِْلَنَّ النَّصَّ لَْم يَِرْد إّلَّ فِيهَا فَقَْط، َمَع ُوُجوِد اْْلِ َوأَمَّ

 وِر الثََّمَرِة بَاِطٌل؛ ِِلَنَّهُ َدْعَوى َكاِذبَةٌ بًَِل َدلِيٍل.َوالتَّْعلِيُل بِظُهُ  -َواْلقِيَاُس بَاِطٌل 

ا قَْولُنَا: َّل يَُجوُز فِي ثََمَرِة النَّْخِل إّلَّ اِّلْشتَِراطُ فَقَْط َما لَْم تُْزِه، فَلَِما َذَكْرنَا قَْبُل مِ  ْن َوأَمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَْهِي النَّبِيِّ » ، فًََل يَُجوُز « ْن بَْيِع الثََّمَرِة َحتَّى تُْزِهَي َوتَْحَمرَّ عَ  -َصلَّى َّللاَّ

َعلَْيِه  -اْشتَِراطَهَا، فَيَُجوُز َما أََجاَزهُ  -َعلَْيِه السًََّلُم  -بَْيُعهَا قَْبَل أَْن تُْزِهَي أَْصًًل، َوأَبَاَح 

ًَلُم  ا قَْولُنَا: َّل يَُجوُز لُِمْشتَِري َويَْحُرُم َما نَهَى َعْنهُ: }َوَما يَْنِطُق َعِن ا -السَّ ْلهََوى{.. َوأَمَّ

ِ  اِْلُُصوِل أَْن يَأُْخَذ اْلبَائَِع بِقَْلِع ثََمَرتِِه قَْبَل أَْن يُْمِكنَهُ اِّلْنتِفَاُع بِهَا، فَالثَّابُِت َعْن َرُسولِ  َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  - نَهَى : »-َعلَْيِه السًََّلُم  -َرِة ْبِن ُشْعبَةَ أَنَّهُ ِمْن طَِريِق اْلُمِغي -َصلَّى َّللاَّ

َواْلبَائُِع لَْم يَتََعدَّ فِي َكْوِن ثََمَرتِِه فِي أُُصولِهَا فَيَُكوُن هَُو اْلُمَضيُِّع « َعْن إَضاَعِة اْلَمالِ 

 لَِمالِِه.

ى َولَْم يَبِْع اْلبَْذَر َوَّل النََّوى، فَلَْيَس َوَكَذلَِك اْلقَْوُل فِيَمْن بَاَع أَْرًضا َوفِيهَا بَْذٌر لَهُ َونَوً 

ِل ُحُدوِد اِّلْنتِفَاِع بِِه فِي  لُِمْشتَِري اِْلَْرِض أَْخُذهُ بِقَْلِع َذلَِك إّلَّ َحتَّى يَِصيَر النَّبَاُت فِي أَوَّ

ا بَْعدَ  ظُهُوِر الطِّيِب فِي ثََمَرِة النَّْخِل  َوْجٍه َما، فَلَْيَس لَهُ ِحينَئٍِذ أَْن يَُغلَّ أَْرَض َغْيِرِه.. َوأَمَّ
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 -فَإِنَّهُ يَُجوُز فِيهَا اِّلْشتَِراطُ إْن بِيَعْت اِْلُُصوُل، َويَُجوُز فِيهَا اْلبَْيُع َمَع اِْلُُصوِل َوُدونَهَا 

فَِة َعلَْيهَا َوِهَي قَْولُهُ  ا اِّلْشتَِراطُ فَلُِوقُوِع الصِّ فَهَِذِه ثََمَرةٌ « ْد أُبَِّرتْ قَ : »-َعلَْيِه السًََّلُم  -أَمَّ

ِ  -قَْد أُبَِرْت  بَاَحِة َرُسوِل َّللاَّ ا َجَواُز بَْيِعهَا َمَع اِْلُُصوِل َوُدونَهَا ِْلِ ُ َعلَْيِه  -َوأَمَّ َصلَّى َّللاَّ

 بَْيَعهَا إَذا أَْزهَْت. -َوَسلََّم 

 -أقوال الفقهاء:

هَا ُجْملَةً.)وهو قول المؤلف وسفيان الثوري، وابن يمنع بَْيَع الثََّمَرِة قَْبَل بُُدوِّ َصًَلحِ ■

 أبي ليلى(

يجوز بيع الثمرة قبل بدو صًلحها َوقَْبَل أَْن تُْزِهَي َعلَى اْلقَْطِع أَْو َمَع ■

 اِْلُُصوِل.)الحنفية والشافعية(

⊙ ِ ُ َعلَْيِه َوآلِهِ  -قال المؤلف: َوهََذا ِخًَلُف نَْهِي َرُسوِل َّللاَّ َوإِبَاَحةُ َما  -َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ

َم، َوَما َعَجَز   قَطُّ َعْن أَْن يَقُوَل إّلَّ َعلَى اْلقَْطِع، أَْو َمَع اِْلُُصول.. -َعلَْيِه السًََّلُم  -َحرَّ

 يجوز اشتراط بقية الثمار في البيع قياسا على النخل.)المالكية والشافعية(■

 -األحاديث واآلثار:

نهى عن بيع الثمرة  -صلى َّللا عليه وسلم  -رسول َّللا إن »عن ابن عمر قال ■ 

 صحيح متواتر(«)حتى يبدو صًلحها، نهى البائع والمشتري

قال المؤلف: فَإِْن قُِطَع َشْيٌء ِمْن الثََّمَرِة، فَإِْن َكاَن إْن تُِرَك أَْزهَى إْن َكاَن بَلًَحا أَْو 

: لَْم يَِحلَّ بَْيُعهُ َحتَّى يَِصيَر فِي -ْن َسائِِر الثَِّماِر بُْسًرا، أَْو ظَهََر فِيِه الطِّيُب إْن َكاَن مِ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -اْلَحاِل الَّتِي أَبَاَح َرُسوُل َّللاَّ فَإِْن َكاَن إْن تُِرَك  -بَْيَعهُ فِيهَا  -َصلَّى َّللاَّ

لَّ بَْيُعهُ بَْعَد اْلقَْطِع َّل قَْبلَهُ؛ ِِلَنَّهُ ِحينَئٍِذ قَْد : حَ -لَْم يَْزهُ أَبًَدا، َوَّل ظَهََر فِيِه الطِّيُب أَبًَدا 

 ِ فَِة الَّتِي أََحلَّ َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َخَرَج َعْن الصِّ  َجَواَز بَْيِعِه إلَْيهَا.. -َصلَّى َّللاَّ

 1111بَِرْت[م]َمْسأَلَةٌ بَاَع أُُصوَل نَْخٍل َوفِيَها ثََمَرةٌ قَْد أُ 

َوَمْن بَاَع أُُصوَل نَْخٍل َوفِيهَا ثََمَرةٌ قَْد أُبَِرْت فَلِْلُمْشتَِري أَْن يَْشتَِرطَ َجِميَعهَُما إْن َشاَء أَْو 

ى ُمَشاًعا فِي َجِميِعهَا، أَْو َشْيئًا ِمْنهَا ُمَعيَّنًا.  نِْصفَهَا أَْو ثُلُثَهَا أَْو ُجْزًءا َكَذلَِك ُمَسًمً

 -َجَد بِالنَّْخِل َعْيبًا َردَّهَا َولَْم يَْلَزْمهُ َردُّ الثََّمَرِة؛ ِِلَنَّ بَْعَض الثََّمَرِة ثََمَرةٌ، َوقَْولُهُ فَإِْن وَ 

يَقَُع « َوفِيهَا ثََمَرةٌ قَْد أُبَِّرْت فَثََمَرتُهَا لِْلبَائِِع إّلَّ أَْن يَْشتَِرطَهَا اْلُمْبتَاعُ : »-َعلَْيِه السًََّلُم 

َواِّلْشتَِراطُ َغْيُر اْلبَْيِع، فًََل يَُردُّ َما اْشتََرطَ  -ُكلِّ َما َكاَن ِمْنهَا يَُسمَّى ثََمَرةً لِلنَّْخِل َعلَى 

ِه لَِما اْشتََرى، إْذ لَْم يُوِجْب َذلَِك نَصُّ قُْرآٍن، َوَّل ُسنٍَّة.  ِمْن أَْجِل َردِّ

الطِّيِب، أَْو ثََمَر أَْشَجاِر َغْيِر النَّْخِل، ثُمَّ َوَجَد ظُهُوَر  فَلَْو اْشتََرى ثََمَرةَ النَّْخِل بَْعَد ظُهُورِ 

الطِّيِب، أَْو ثََمَر أَْشَجاِر َغْيِر النَّْخِل، ثُمَّ َوَجَد بِاِْلُُصوِل َعْيبًا فََردَّهَا، أَْو َوَجَد بِالثََّمَرِة 

 َعْيبًا فََردَّهَا.

ُصوِل َصْفقَةً َواِحَدةً َردَّ اْلَجِميَع َوَّل بُدَّ، أَْو أَْمَسَك اْلَجِميَع فَإِْن َكاَن اْشتََرى الثََّمَرةَ َمَع اِْلُ 

 َوَّل بُدَّ؛ ِِلَنَّهَا َصْفقَةٌ َواِحَدةٌ.

َوَّل يَُردُّ  -إْن َردَّ اِْلُُصوَل بَِعْيٍب  -فَلَْو َكاَن اْشتََرى الثََّمَرةَ فِي َصْفقٍَة أُْخَرى لَْم يَُردَّهَا 

 إّلَّ إْن َردَّ الثََّمَرةَ بَِعْيٍب.اِْلُُصوَل 
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فَلَْو اْشتََرى اِْلُُصوَل ِمْن النَّْخِل َواْشتََرطَ الثََّمَرةَ أَْو بَْعَضهَا فََوَجَد اْلبَْيَع فَاِسًدا فََوَجَب 

هُ َردَّ الثََّمَرةَ َوَّل بُدَّ، َوَضِمنَهَا إْن َكاَن أَْتلَفَهَا أَْو تَلِفَْت، ِِلَنَّ َرسُ  ِ َردُّ ُ  -وَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

لَْم يُبَْح اِّلْشتَِراطَ إّلَّ لِْلُمْبتَاِع، َوَّل يَُكوُن ُمْبتَاًعا إّلَّ َمْن قَْد َصحَّ بَْيُعهُ،  -َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم 

ا َمْن لَْم يَِصحَّ بَْيُعهُ فَلَْيَس هَُو الَِّذي َجَعَل لَهُ النَّبِيُّ  ُ  -َوأَمَّ  - َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

 اْشتَِراطَ الثََّمِر..

 1111]َمْسأَلَةٌ بَاَع نَْخلَةًّ أَْو نَْخلَتَْيِن َوفِيَها ثََمٌر قَْد أُبَِر[م

ًًل، َوَّل َوَمْن بَاَع نَْخلَةً أَْو نَْخلَتَْيِن َوفِيهَا ثََمٌر قَْد أُبَِر لَْم يَُجْز لِْلُمْبتَاِع اْشتَِراطُ ثََمَرتِهَا أَصْ 

 يَُجوُز َذلَِك إّلَّ فِي ثًََلثٍَة فََصاِعًدا.

تِِه ِمْنهَا  ةً لَهُ ُمَشاَعةً فِي نَْخٍل، فَإِْن َكاَن يَقَُع لَهُ فِي ِحصَّ َمْت  -َوَمْن بَاَع ِحصَّ : -لَْو قُسِّ

َوالثََّمَرةُ فِي ُكلِّ َما قُْلنَا  -فًََل ثًََلُث نََخًَلٍت فََصاِعًدا، َجاَز لِْلُمْبتَاِع اْشتَِراطُ الثََّمَرِة، َوإِّلَّ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لِْلبَائِِع َوَّل بُدَّ، لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ َمْن بَاَع نَْخًًل قَْد أُبَِّرْت : »-َصلَّى َّللاَّ

ًَلُم َعلَيْ  -فَلَْم يَْحُكْم « فَثََمَرتُهَا لِْلبَائِِع، إّلَّ أَْن يَْشتَِرطَهُ اْلُمْبتَاعُ   بَِذلَِك إّلَّ فِي نَْخٍل. -ِه السَّ

َوأَقَلُّ َما يَقَُع َعلَْيِه اْسُم " نَْخٍل " ثًََلٌث فََصاِعًدا؛ ِِلَنَّ لَْفظَ التَّْثنِيَِة اْلَواقَِع َعلَى اْثنَْيِن 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - َمْعُروٌف فِي اللَُّغِة الَّتِي بِهَا نََزَل اْلقُْرآُن، َوَخاطَبَنَا بِهَا َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ُل لَْفِظ اْلَجْمِع إنََّما يَقَُع َعلَى الثًََّلِث فََصاِعًدا. -  َوأَوَّ

ِ تََعالَى: }فَقَْد َصَغْت قُلُوبُُكَما{ ]التحريم:   [ .٦فَإِْن َذَكُروا قَْوَل َّللاَّ

ِن ِمْن اْثنَْيِن فَإِنَّهُ يُْخبُِر َعْنهُ بِلَْفِظ اْلَجْمِع، َوقَْد قُْلنَا: اْلَمْعُروُف ِعْنَد اْلَعَرِب: أَنَّ ُكلَّ اْثنَيْ 

اِجُز:  قَاَل الرَّ

تَْيِن ... ظَْهَراهَُما ِمْثُل ظُهُوِر التُّْرَسْينِ   َوَمْهَمهَْيِن قََذفَْيِن َمرَّ

 فَإِْن قِيَل: اْلَجْمُع َضمُّ َشْيٍء إلَى َشْيٍء فَاِّلْثنَاِن َجْمٌع.

ا بَاِطٌل، َولَْو َكاَن َكَما قُْلتُْم لََجاَز أَْن نُْخبَِر َعْن اْلَواِحِد بِلَْفِظ اْلَجْمِع فَيُقَاُل: َزْيٌد قُْلنَا: هَذَ 

ُجُل قَتَلُوا؛ ِِلَنَّ اْلَواِحَد أَْيًضا أَْجَزاٌء َمْجُموٌع بَْعُضهَا إلَى بَْعٍض  ِ  -قَاُموا، َوالرَّ َوبِاّلَِلَّ

 تََعالَى التَّْوفِيُق.

ى[مَمسْ   1111أَلَةٌ بَْيُع ِسْلَعٍة َعلَى أَْن يَُوفِّيَهُ الثََّمَن فِي َمَكان ُمَسم ًّ

ْلَعةَ فِ  ى َوَّل َعلَى أَْن يَُوفِّيَهُ السِّ ي َوَّل يَِحلُّ بَْيُع ِسْلَعٍة َعلَى أَْن يَُوفِّيَهُ الثََّمَن فِي َمَكان ُمَسًمً

ى؛ ِِلَنَّهُ َشْرطٌ لَْيَس فِي  ِ َعزَّ َوَجلَّ فَهَُو بَاِطٌل، لَِكْن يَأُْخُذهُ اْلبَائُِع َمَكان ُمَسًمً ِكتَاِب َّللاَّ

ِ تََعالَى، إْن َكاَن الثَّمَ  ُن بِإِيفَائِِه الثََّمَن َحْيُث هَُما، أَْو َحْيُث َوَجَدهُ هَُو أَْو َوِكيلُهُ ِمْن بًَِلِد َّللاَّ

ِ تََعالَى َعلَى لَِساِن َرسُ  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -ولِِه َحاًّلً ِِلَْمِر َّللاَّ بِإِْعطَاِء ُكلِّ ِذي  -َصلَّى َّللاَّ

 َولَْيَس َعلَى اْلبَائِِع إّلَّ أَْن َّل يَُحوَل بَْيَن اْلُمْشتَِري َوبَْيَن َما بَاَع ِمْنهُ فَقَْط. -َحقٍّ َحقَّهُ 

 ١٦١٧مَعْدٍل َحتَّى تَِحيَض[َمْسأَلَةٌ بَْيُع َجاِريٍَة بَِشْرِط أَْن تُوَضَع َعلَى يََدْي 

َرائَِعةً َكانَْت أَْو  -َوَّل يَِحلُّ بَْيُع َجاِريٍَة بَِشْرِط أَْن تُوَضَع َعلَى يََدْي َعْدٍل َحتَّى تَِحيَض 

ْرِط فَاِسٌد، فَإِْن َغلََب َعلَى َذلَِك فَبَْيُعهُ تَامٌّ  -َغْيَر َرائَِعٍة  ُل أَبِي َوهَُو قَوْ  -َواْلبَْيُع بِهََذا الشَّ

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن...  َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيِّ

 1111َمْسأَلَةٌ بَْيُع َعْبٍد أَْو أََمٍة َعلَى أَْن يُْعِطيَُهَما اْلبَائُِع ِكْسَوةًّ[م
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َوَّل بَْيُع َدابٍَّة  -َكثَُرْت قَلَّْت أَْو  -َوَّل يَِحلُّ بَْيُع َعْبٍد أَْو أََمٍة َعلَى أَْن يُْعِطيَهَُما اْلبَائُِع ِكْسَوةً 

َعلَى أَْن يُْعِطيَهَا اْلبَائُِع إَكافَهَا، أَْو َرَسنَهَا، أَْو بَْرَدَعتَهَا، َواْلبَْيُع بِهََذا الشَّْرِط بَاِطٌل 

 .َمْفُسوٌخ َّل يَِحلُّ فََمْن قُِضَي َعلَْيِه بَِذلَِك قَْسًرا فَهَُو ظُْلٌم لَِحقَهُ َواْلبَْيُع َجائِزٌ 

هُ لَهُ َصاِحبَُها[م  1111]َمْسأَلَةٌ بَْيُع ِسْلَعٍة بِثََمٍن يَُحدُّ

هُ لَهُ َصاِحبُهَا فََما اْستََزاَد َعلَى َذلَِك الثََّمِن فَلُِمتََولِّ  ي َوَّل يَِحلُّ بَْيُع ِسْلَعٍة ِْلَخَر بِثََمٍن يَُحدُّ

ِ تََعا لَى فَإِْن بَاَعهُ اْلَمأُْموُر َعلَى هََذا الشَّْرِط فَاْلبَْيُع اْلبَْيِع.. هََذا َشْرطٌ لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ

 -بَاِطٌل ِِلَنَّهَا َوَكالَةٌ فَاِسَدةٌ، َوَّل يَُجوُز بَْيُع َشْيٍء إّلَّ بِتََولِّي َصاِحبِِه، أَْو بَِوَكالٍَة َصِحيَحٍة 

 َوإِّلَّ فَهَُو َعَمٌل فَاِسٌد.

َوَكَذا، فَإِْن أََخْذت أَْكثََر فَهَُو لَك فَلَْيَس َشْرًطا َواْلبَْيُع َصِحيٌح، َوِهَي  فَلَْو قَاَل لَهُ: بِْعهُ بَِكَذا

َضا َّل يَُكوُن إّلَّ  ِعدَّةٌ َّل تَْلَزُم، َوَّل يُْقَضى بِهَا؛ ِِلَنَّهُ َّل يَِحلُّ َماٌل أُِخَذ بَِغْيِر ِرَضاهُ، َوالرِّ

ْلَعِة إَذا َعلَِم ِمْقَداَرهَا  بَِمْعلُوٍم، َوقَْد يَبِيُعهُ بِِزيَاَدةٍ   -َكثِيَرٍة َّل تَِطيُب بِهَا نَْفُس َصاِحِب السِّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.  َوبِاّلَِلَّ

 -أقوال الفقهاء:

 يجوز البيع بتلك الصورة.)شريح والحكم والشعبي والزهري وعطاء وابن سيرين(■

 يكره ذلك.)النخعي والحسن وطاوس(■

 -اآلثار:

ُجَل الثَّْوَب فَيَقُوُل: بِْعهُ بَِكَذا َعْن ابْ ■ ُجُل الرَّ ِن َعبَّاٍس أَنَّهُ َكاَن َّل يََرى بَأًْسا أَْن يُْعِطَي الرَّ

 فََما اْزَدْدت فَلََك.

َحابَِة فِي َذلَِك ُمَخالٌِف.  قال المؤلف: َوَّل يُْعَرُف لَهُ ِمْن الصَّ

 1111ُجْملٍَة ُمْجتَِمَعٍة[م ]َمْسأَلَةٌ بَْيُع َشْيٍء َغْيِر ُمَعيٍَّن ِمنْ 

َكَمْن  -َوَّل يَِحلُّ بَْيُع َشْيٍء َغْيِر ُمَعيٍَّن ِمْن ُجْملٍَة ُمْجتَِمَعٍة، َّل بَِعَدٍد، َوَّل بَِوْزٍن، َوَّل بَِكْيٍل 

يًًا أَْو أُوقِيَّةً ِمْن هَِذِه اْلُجْملَِة مِ  ، بَاَع ِرْطًًل، أَْو قَفِيًزا، أَْو َصاًعا، أَْو ُمدِّ ْن التَّْمِر، أَْو اْلبُرِّ

 أَْو اللَّْحِم، أَْو الدَّقِيِق، أَْو ُكلِّ َمِكيٍل فِي اْلَعالَِم، أَْو َمْوُزوٍن َكَذلَِك.

، أَْو  َوَكَمْن بَاَع ثًََلثَةً ِمْن هَِذِه اْلبَْيِض أَْو أَْربََعةً، أَْو أَيَّ َعَدٍد َكاَن، أَْو ِمْن ُكلِّ َما يَُعدُّ

ِذَراًعا أَْو ِذَراَعْيِن، أَْو نَْحَو َذلَِك ِمْن ُكلِّ َما يُْذَرُع َسَواٌء اْستََوْت أَْبَعاُض ُكلِّ  َكَمْن بَاعَ 

ًّل اْلُمَساَوَمةُ، فَإَِذا تََراَضيَا: َكاَل أَْو َوَزَن، أَْو َذَرَع، أَوْ   َذلَِك أَْو لَْم تَْستَِو، َوإِنََّما تَِجُب أَوَّ

.  َعدَّ

لَِك تََعاقََد اْلبَْيُع ِحينَئٍِذ َعلَى تِْلَك اْلَعْيِن اْلَمِكيلَِة أَْو اْلَمْوُزونَِة، أَْو اْلَمْذُروَعِة، أَْو فَإَِذا تَمَّ ذَ 

قَا بِأَْبَدانِهِ  ، أَْو يَتَفَرَّ  -َما اْلَمْعُدوَدِة، ثُمَّ بَقَِي التَّْخيِيُر ِمْن أََحِدِهَما لِْْلَخِر فَيُْمِضي، أَْو يَُردُّ

ْمنَا قَْبُل.. َوبَِضُروَرِة اْلِحسِّ يَْدِري ُكلُّ أََحٍد أَنَّ  -ِل أََحِدِهَما َعْن اْْلَخِر بَِزَوا َكَما قَدَّ

التََّراِضَي َّل يُْمِكُن أَْلبَتَّةَ إّلَّ فِي َمْعلُوٍم ُمتََميٍِّز، َوَكْيَف إْن قَاَل اْلبَائُِع: أُْعِطيك ِمْن هَِذِه 

ْجبَاِر اْلِجهَِة، َوقَاَل اْلُمشْ  تَِري: بَْل ِمْن هَِذِه اِْلُْخَرى َكْيَف اْلَعَمُل؟ َوَمْن َجَعَل أََحَدهَُما بِاْْلِ

 َعلَى َما يَْكَرهُ ِمْن َذلَِك أَْولَى ِمْن اْْلَخِر، َوهََذا ظُْلٌم َّل َخفَاَء بِِه..

 -أقوال الفقهاء:
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بِيِب، َونَْحِو َذلَِك، وّل يجوز مما اْستََوْت أَْبَعاُضهُ: َكالدَّقِيِق َواللَّْحمِ ■  ، َوالتَّْمِر، َوالزَّ

يجوُز فِيَما اْختَلَفَْت أَْبَعاُضهُ: َكاْلبِطِّيِخ، َواْلقِثَّاِء، َواْلبَْيِض، َواْلَجَواِري، َواْلِحيتَاِن، 

 َوَسائِِر اْلَحيََواِن َواْلَجْوهَِر، َونَْحِو َذلَِك.)المالكية(

ْينِِه ِمْن ثَْوبَْيِن أَْو ِمْن ثًََلثٍَة يَْختَاُرهُ اْلُمْشتَِري، َوَّلْ يجوز ِمْن يجوز بَْيَع ثَْوٍب بَِغْيِر عَ ■

 أَْربََعِة أَْثَواٍب.)أبو حنيفة(

 قال المؤلف:وهذا تخليط ناهيك به.⊙

 1111]َمْسأَلَةٌ بَْيُع اْلَمْرِء ُجْملَةًّ َمْجُموَعة مع استثناء بعضهاًّ[م

ى ِمْنهَا، أَْو  َوَّل يَِحلُّ بَْيُع اْلَمْرءِ  ى ِمْنهَا، أَْو إّلَّ َوْزنًا ُمَسًمً ُجْملَةً َمْجُموَعةً إّلَّ َكْيًًل ُمَسًمً

ى ِمْنهَا، أَيَّ َشْيٍء َكاَن.  إّلَّ َعَدًدا ُمَسًمً

ى ِمْنهَا.  َوَكَذلَِك َّل يَِحلُّ أَْن يَبِيَع هََذا الثَّْوَب أَْو هَِذِه اْلَخَشبَةَ إّلَّ َذْرًعا ُمَسًمً

ى  اٍة ِمْنهَا، أَْو َوْزٍن ُمَسًمً َوَكَذلَِك َّل يَِحلُّ بَْيُع الثََّمَرِة بَْعَد ِطيبِهَا َواْستِْثنَاُء َمِكيلٍَة ُمَسمَّ

ى ِمْنهَا أَْصًًل، قَلَّ َذلَِك أَْو َكثَُر.  ِمْنهَا، أَْو َعَدٍد ُمَسًمً

ا، َعلَى أَْن يَْستَْثنَِي ِمْنهَا نَْخلَةً بَِغْيِر َعْينِهَا، َوَّل يَِحلُّ بَْيُع نَْخٍل ِمْن أُُصولِهَا، أَْو ثََمَرتِهَ 

هََذا ُكلُّهُ َحَراٌم َمْفُسوٌخ أَبًَدا، َمْحُكوٌم فِيَما قَبََض ِمْنهُ ُكلِِّه بُِحْكِم  -لَِكْن يَْختَاُرهَا اْلُمْشتَِري 

اْلُجْملَِة إْن َشاَء أَيَّ ُجْملٍَة َكانَْت: َحيََوانًا، فِي َذلَِك أَْن يَْستَْثنَِي ِمْن  َوإِنََّما اْلَحََللُ  اْلَغْصبِ 

؛  أَْو َغْيَرهُ، أَْو ِمْن الثََّمَرِة: نِْصَف ُكلِّ َذلَِك ُمَشاًعا، أَْو ثُلُثَْي ُكلِّ َذلَِك، أَْو أَْكثََر، أَْو أَقَلَّ

ى َمْنُسوبًا ُمَشاًعا فِي اْلَجِميِع.  ُجْزًءا ُمَسًمً

َكثَُرْت أَْو  -َكَذلَِك ِمْن اْلُجْملَِة ُمَشاًعا، أَْو يَْستَْثنِي ِمْنهَا َعْينًا ُمَعيَّنَةً َمُحوَزةً  أَْو يَبِيُع ُجْزًءا

 -فَهََذا هَُو اْلَحقُّ الَِّذي َّل ِخًَلَف ِمْن أََحٍد فِي َجَواِزِه، إّلَّ فِي َمَكان َواِحٍد نَْذُكُرهُ  -قَلَّْت 

ُ تََعالَى.  إْن َشاَء َّللاَّ

 -ال الفقهاء:أقو

قَاَل ُسْفيَاُن: َولَِكْن يَْستَْثنِي هَِذِه  -يُْكَرهُ أَْن يَبِيَع النَّْخَل َويَْستَْثنَِي ِمْنهُ َكْيًًل َمْعلُوًما ■ 

 النَّْخلَةَ، َوهَِذِه النَّْخلَةَ.)سعيد بن المسيب(

 لُوَمةً.)سالم بن عبد َّللا بن عمر(ّل بأس أَْن يَبِيَع ثََمَرتَهُ َويَْستَْثنَِي ِمْنهَا َمِكيلَةً َمعْ ■ 

يجوز بَْيَع ِمائَِة نَْخلٍَة يُْستَْثنَى ِمْنهَا َعْشُر نََخًَلٍت بَِغْيِر َعْينِهَا، َوَكَذلَِك ِمْن اْلَغنَِم، َوّل ■

، فَإِْن ويجوز بَْيَع الثََّمَرِة َواْستِْثنَاَء َمِكيلٍَة ِمْنهَا تَُكوُن الثُّلُ  -يجوْز َذلَِك فِي اْلَكثِيِر  َث فَأَقَلَّ

 اْستَْثنَى أَْكثََر ِمْن الثُّلُِث لَْم يَُجْز ،فإْن اْبتَاَع ثََمَر أَْربَِع نََخًَلٍت ِمْن َحائٍِط بَِغْيِر َعْينِهَا لَِكنْ 

ا ثََمٌر يَْختَاُرهَا اْلُمْبتَاُع لَْم يَُجْز، فَلَْو اْبتَاَعهَا َكَذلَِك بِأُُصولِهَا َجاَز، إَذا لَْم يَُكْن فِيهَ 

َكاْلُعُروِض ،ويجوز لِْلبَائِِع أَْن يَبِيَع ثََمَر َحائِِطِه َويَْستَْثنَِي ِمْنهُ ثََمَر أَْربَِع نََخًَلٍت بَِغْيِر 

 َعْينِهَا، لَِكْن يَْختَاُرهَا اْلبَائُِع.)مالك(

 ّل يجوز البيع بتلك الصورة.)الحنفية والشافعية(■

.)المالكية(ّل يجوز أن يبيع ُجْملٍَة إّلَّ ■    ثُلُثَْيهَا، َوَّل يَُجوُز اِّلْستِْثنَاُء إّلَّ فِي اِْلَقَلِّ

ْلَعةَ َويَْستَْثنَِي نِْصفَهَا.)النخعي وعثمان البتي(■   ّل بأس بأَْن يَبِيَع السِّ

 ّل يجوز اّلستثناء في البيع.)جابر بن زيد(■
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َكاَن َعنَى ُجْملَةَ اِّلْستِْثنَاِء فََخطَأٌ؛  قال المؤلف: إْن َكاَن َعنَى َمْجهُوًّل فََصِحيٌح َوإِنْ ⊙

ِ »ِِلَنَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوَل َّللاَّ  «أَبَاَح الثُّْنيَا إَذا ُعلَِمتْ  -َصلَّى َّللاَّ

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ِ »َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ نَهَى َعْن الثُّْنيَا َحتَّى  -َم َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)تُْعلَمَ 

قال المؤلف: فََصحَّ أَنَّ اِّلْستِْثنَاَء َّل يَِحلُّ إّلَّ َمْعلُوًما ِمْن َمْعلُوٍم، قِيَل: فَقَْد َرَوْيتُْم .. َعْن 

ِ قَاَل:  بَْيِر، َوَسِعيِد ْبِن ِمينَاَء َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ِ نَ »أَبِي الزُّ ُ  -هَى َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

قَاَل أََحُدهَُما: بَْيُع « َعْن اْلُمَزابَنَِة، َواْلُمَحاقَلَِة، َواْلُمَعاَوَمِة، َواْلُمَخابََرةِ  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

نِيَن، َوِهَي اْلُمَعاَوَمةُ، َوِهَي الثُّْنيَا.  السِّ

بَْيِر َوَرْأيِِه، أَْو َكًَلِم َسِعيِد ْبِن قُْلنَا: هََذا تَْفِسيُر َّل تَقُوُم بِِه حُ  ةٌ ِِلَنَّهُ ِمْن َكًَلِم أَبِي الزُّ جَّ

 ِ ةَ فِي َكًَلِم أََحٍد ُدوَن َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِمينَاَء َوَرْأيِِه، َوَّل ُحجَّ  .-َصلَّى َّللاَّ

َعالَى: }َكَما بَلَْونَا أَْصَحاَب اْلَجنَِّة إِْذ أَْقَسُموا َوالثُّْنيَا: لَْفظَةٌ َمْعُروفَةٌ َعَربِيَّةٌ، قَاَل تَ 

[ َوإِنََّما الثُّْنيَا اْستِْثنَاُء ١٨[ }َوّل يَْستَْثنُوَن{ ]القلم: ١٧لَيَْصِرُمنَّهَا ُمْصبِِحيَن{ ]القلم: 

 َشْيٍء ِمْن َشْيٍء فَقَْط..

ٍد، قَاَل: َما ُكنَّا نَرَ ■  ى بِالثُّْنيَا بَأًْسا لَْوَّل أَنَّ اْبَن ُعَمَر َكِرهَهَا، َوَكاَن َعْن اْلقَاِسِم ْبِن ُمَحمَّ

ْثنَا أَنَّ اْبَن ُعَمَر َكاَن يَقُوُل: َّل أَبِيُع  -ِعْندنَا َمْرِضيَّا  قَاَل اْبِن ُعلَيَّةَ: لَْوَّل اْبُن َعْوٍن: فَتََحدَّ

 هَِذِه النَّْخلَةَ، َوَّل هَِذِه النَّْخلَةَ.

بَْيرَ ■  ْبِن َعِديٍّ َسِمْعت اْبَن ُعَمَر َوهَُو يَبِيُع ثََمَرةً لَهُ فَقَاَل: أَبِيُعُكُموهَا بِأَْربََعِة آَّلٍف  الزُّ

 َوطََعاِم اْلفِْتيَاِن الَِّذيَن يَْعَملُونَهَا.

 1111]َمْسأَلَةٌ بَْيع َمال َغْيِرِه بَِغْيِر إْذِن َصاِحِب اْلَماِل لَهُ فِي بَْيِعِه[م

لُّ ِِلََحٍد أَنَّ يَبِيَع َماَل َغْيِرِه بَِغْيِر إْذِن َصاِحِب اْلَماِل لَهُ فِي بَْيِعِه، فَإِْن َوقََع فُِسَخ َوَّل يَحِ 

َوَّل يَُكوُن ُسُكوتُهُ ِرًضا  -َسَواٌء َكاَن َصاِحُب اْلَماِل َحاِضًرا يََرى َذلَِك أَْو َغائِبًا  -أَبًَدا 

ةُ  -بِاْلبَْيِع  َولَْو بَْعَد ِمائَةَ َعاٍم أَْو أَْكثََر، بَْل يَأُْخُذ َمالَهُ أَبًَدا هَُو  -أَْم قَُصَرْت  طَالَْت اْلُمدَّ

 َوَوَرثَتُهُ بَْعَدهُ.

َوَّل يَُجوُز لَِصاِحِب اْلَماِل أَْن يُْمِضَي َذلَِك اْلبَْيَع أَْصًًل إّلَّ أَْن يَتََراَضى هَُو َواْلُمْشتَِري 

 َوهَُو َمْضُموٌن َعلَى َمْن قَبََضهُ َضَماَن اْلَغْصِب. -بَْيٍع فِيِه َعلَى اْبتَِداِء َعْقِد 

َوَكَذلَِك َّل يُْلِزُم أََحًدا ِشَراَء َغْيِرِه لَهُ إَّل أَْن يَأُْمَرهُ بَِذلَِك، فَإِْن اْشتََرى لَهُ ُدوَن أَْمِرِه 

َراُء لِْلُمْشتَِري َوَّل يَُكوُن لِلَِّذي اْشتََراهُ لَهُ  إّلَّ بِاْبتَِداِء َعْقِد  -أََراَد َكْونَهُ لَهُ أَْو لَْم يُِرْد  - فَالشِّ

 ِشَراٍء َمَع الَِّذي اْشتََراهُ، إّلَّ اْلَغائَِب الَِّذي يُوقُِن بِفََساِد َشْيٍء ِمْن َمالِِه فََساًدا يَْتلَُف بِِه قَْبلَ 

ْيُرهُ، َونَْحُو َذلَِك، َويَْشتَِري ِِلَْهلِِه َما َّل بُدَّ لَهُْم ِمْنهُ أَْن يَُشاِوَر، فَإِنَّهُ يَبِيُعهُ لَهُ اْلَحاِكُم أَْو غَ 

َويَُجوُز َذلَِك أَْو َما بِيَع َعلَْيِه بَِحقٍّ َواِجٍب لِيَْنتَِصَف َغِريٌم ِمْنهُ، أَْو فِي نَفَقَِة َمْن تَْلَزُمهُ  -

 ئِبًا، َرِضَي أَْم َسِخطَ.َحاِضًرا َكاَن أَْو َغا -نَفَقَتُهُ، فَهََذا َّلِزٌم لَهُ 

ِ تََعالَى: }َوّل تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إِّل َعلَْيهَا{ ]اِلنعام:   [١٤٦بُْرهَاُن َذلَِك قَْوُل َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوقَْوُل َرُسوِل َّللاَّ إنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َوأَْعَراَضُكْم : »-َصلَّى َّللاَّ
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 « .َوأَْبَشاَرُكْم َعلَْيُكْم َحَرامٌ 

ُ تََعالَى ِمْن َمالِِه، َوَّل ِمْن بََشَرتِِه، َوَّل ِمْن َدِمِه إّلَّ  َم َّللاَّ فَلَْيَس ِِلََحٍد أَْن يُِحلَّ َما َحرَّ

ُكوُت لَْيَس ِرًضا  نَِّة.. َوالسُّ إّلَّ ِمْن اْثنَْيِن فَقَْط بِاْلَوْجِه الَِّذي أَبَاَحهُ بِِه نَصُّ اْلقُْرآِن، أَْو السُّ

-. 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أََحُدهَُما: َرُسوُل َّللاَّ اْلَمأُْموُر بِاْلبَيَاِن الَِّذي َّل يَأْتِيِه اْلبَاِطُل ِمْن  -َصلَّى َّللاَّ

صُّ بِأَنَّ َما َسَكَت َعْنهُ بَْيِن يََدْيِه َوَّل ِمْن َخْلفِِه، الَِّذي َّل يُقِرُّ َعلَى بَاِطٍل، َواَلَِّذي َوَرَد النَّ 

 فَهَُو َعْفٌو َجائٌِز..

َوالثَّانِي: اْلبِْكُر فِي نَِكاِحهَا لِلنَّصِّ اْلَواِرِد فِي َذلَِك فَقَْط.. َولَْم يَْبَق إّلَّ أَنَّ السَّاِكَت ُمْمِكٌن 

َضا أَْن يَُكوَن َراِضيًا، َوُمْمِكٌن أَْن يَُكوَن َغْيَر َراٍض، َوهََذا هَُو الَّ  ِذي َّل َشكَّ فِيِه، َوالرِّ

ُكوِت َوبِاْلَكًَلِم ،فَإِْذ َذلَِك َكَذلَِك فَإِنََّما هُ  ْنَكاُر يَُكوُن بِالسُّ ُكوِت َوبِاْلَكًَلِم، َواْْلِ َو يَُكوُن بِالسُّ

.. َوطُوُل اْلَمَدِد َّل  َمةُ بِالظَّنِّ يُِعيُد اْلبَاِطَل َحقًًا أَبًَدا، الظَّنُّ فَقَْط، َوَّل تَِحلُّ اِْلَْمَواُل اْلُمَحرَّ

َويَْلَزُم اْلُمَخالَِف لِهََذا أَنَّ َمْن قِيَل لَهُ: يَا َكافُِر فََسَكَت أَنَّهُ قَْد لَِزَمهُ ُحْكُم  -َوَّل اْلَحقَّ بَاِطًًل 

 -، َوأَنَّ َمْن قُتَِل َولَُدهُ اْلُكْفِر، َوَمْن قِيَل لَهُ: إنَّك طَلَّْقت اْمَرأَتَك فََسَكَت أَْن يَْلَزَمهُ الطًََّلقُ 

َضا  -َوهَُو يََرى   َوهُْم َّل يَقُولُوَن بَِشْيٍء ِمْن هََذا.. -فََسَكَت أَنَّهُ قَْد بَطََل طَلَبُهُ َولَِزَمهُ الرِّ

 -أقوال الفقهاء:

، إّلَّ أَنَّهُ اْختَلَفَ  َعْنهُ فِيَمْن  قول المؤلف هو قول: أحمد وأبي سليمان َوهَُو قَْوُل الشَّافِِعيِّ

ْن بِيَع َمالُهُ فََعلَِم بَِذلَِك؟ فَُرِوَي َعْنهُ أَنَّهُ بَاِطٌل َوَّل بُدَّ َوُرِوَي َعْنهُ أَنَّ لَهُ أَْن يُِجيَز َذلَِك إ

ُكوَت لَْيَس ِرًضا أَْصًًل(  َشاَء، َولَْم يَْختَلِْف َعْنهُ فِي أَنَّ السُّ

هُ.)أبو حنيفة َمْن بَاَع َماَل آَخَر بَِغْيِر أَ ■  ْمِرِه فَلَِصاِحِب اْلَماِل إَجاَزةُ َذلَِك أَْو َردُّ

 وأصحابه(

 -أََمةً َكانَْت اْلَمبِيَعةُ أَْو َعْبًدا أَْو َغْيَر َذلَِك  -َمْن َرأَى َمالَهُ يُبَاُع فََسَكَت فَقَْد لَِزَمهُ اْلبَْيُع ■ 

ُم فََسَكَت، فَإِنَّ َحقَّهُ قَْد بَطََل ، َوَمْن َوَمْن ُغِصَب َمالُهُ فََماَت اْلَغاِصُب فََرأَى مَ  الَهُ يُقَسَّ

ُكوَت َعْن طَلَِب  ِعَي بِِه َعلَْيِه.)مالك َولَْم يََر السُّ ِعَي َعلَْيِه بَِدْيٍن فََسَكَت، فَقَْد لَِزَمهُ َما اُدُّ اُدُّ

ْيِن  ْفَعِة  -ُمْسقِطًا لََحقِِّه فِي الطَّلَِب  -َوإِْن َرآهُ يُْقِسُم  -الدَّ ُكوَت َعْن طَلَِب الشُّ َوَّل َرأَى السُّ

ِرًضا بِإِْسقَاِطهَا إّلَّ َحتَّى تَْمِضَي لَهُ َسنَةٌ، فَُسُكوتُهُ بَْعَد السَّنَِة ِرًضا بِإِْسقَاِطهَا ِعْنَدهُ ،َولَْم 

ُج اْمَرأَتُهُ بَِحْضَرتِِه طًََلقًا َوَّل أَنَّهَا بَانَ  ْت َعْنهُ بَِذلَِك ، َمْن َرأَى َداِرِه يََر ُسُكوَت َمْن تَتََزوَّ

ُف فِيهَا أَْجنَبِيٌّ فََسَكَت َعْشَر ِسنِيَن فَأَْكثََر أَنَّهَا قَْد َخَرَجْت َعْن ِمْلِكِه  تُْبنَى َوتُْهَدُم َويَتََصرَّ

َواْختُلَِف  -ِمْلِكِه بَِذلَِك  َوإِْن َسَكَت َعْن َذلَِك أَقَلَّ ِمْن َسْبِع ِسنِيَن أَنَّهَا لَْم تَْخُرْج َعنْ  -بَِذلَِك 

َعْنهُ فِي ُسُكوتِِه َسْبَع ِسنِيَن، أَْو ثََمانِي ِسنِيَن، أَْو تِْسَع ِسنِيَن، فَُرِوَي َعْنهُ أَنَّ ُكلَّ َذلَِك 

 .-قَْطٌع لَِحقِِّه 

َعْن َذلَِك لِبَْعِض أَقَاِربِِه  َوُرِوَي َعْنهُ أَنَّهُ لَْيَس َذلَِك قَْطًعا لَِحقِِّه " َولَْم يََر ُسُكوَت، اْلَمْرءِ 

 قَْطًعا لَِحقِِّه إّلَّ بَْعَد َسْبِعيَن َسنَةً (

 -األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْبِن ُعَمَر َعْن النَّبِيِّ ■  فِي الَِّذي اْستَأَْجَر أَِجيًرا بِفََرٍق » -َصلَّى َّللاَّ
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فََعَمْدُت إلَى َذلَِك اْلفََرِق فََزَرْعتُهُ َحتَّى اْشتََرْيُت ِمْنهُ بَقًَرا  ِمْن ُذَرٍة فَأَْعطَْيتُهُ فَأَبَى،

ِ أَْعِطنِي َحقِّي فَقُْلُت: اْنطَلِْق إلَى تِْلَك اْلبَقَِر َوَراِعيهَا،  َوَراِعيَهَا، ثُمَّ َجاَء فَقَاَل: يَا َعْبَد َّللاَّ

َج  -ِزُئ بَِك، َولَِكنَّهَا لََك فَقَاَل: أَتَْستَْهِزُئ بِي؟ قُْلُت: َما أَْستَهْ  َ فَرَّ فََذَكَر اْلَخبََر، َوأَنَّ َّللاَّ

ْخَرةَ اْلُمْطبِقَةَ َعلَى فَِم اْلَغارِ   صحيح(«)َعْنهُْم الصَّ

ةَ لَهُْم فِيِه  قال المؤلف ردا على استدّلل أبي حنيفة بالحديث: فَإِنَّ هََذا َخبٌَر َّل ُحجَّ

ةٌ  لُهَا: أَنَّ َذلَِك َكاَن فِيَمْن قَْبلَنَا، َوَّل -َعلَْيِهْم، َوُمْبِطٌل لِقَْولِِهْم  لُِوُجوٍه، بَْل هَُو ُحجَّ : فَأَوَّ

 تَْلَزُمنَا َشَرائُِعهُْم.

َجاَرةَ َكانَْت بِفََرِق ُذَرٍة بَِعْينِِه، بَْل ظَاِهُرهُ أَنَّهُ َكاَن بِفََرقِ  ٍة  ُذرَ َوالثَّانِي: أَنَّهُ لَْيَس فِيِه أَنَّ اْْلِ

َع بَِما أَْعطَاهُ  ِة، فَإِْذ َذلَِك َكَذلَِك فَلَْم يَبِْع لَهُ َشْيئًا، بَْل بَاَع َمالَهُ ثُمَّ تَطَوَّ مَّ َوهََذا  -فِي الذِّ

 َحَسٌن، َوهَُو قَْولُنَا.

ْسًَلِم لََما َكاَن لَهُْم َوالثَّالُِث: أَنَّهُ َحتَّى لَْو َكاَن فِيِه أَنَّهُ َكاَن فََرقًا بَِعْينِِه، َوأَنَّهُ َكاَن فِ  ي اْْلِ

ٌع  ةٌ؛ ِِلَنَّهُ أَْعطَاهُ أَْكثََر ِمْن َحقِِّه فََرِضَي َوأَْبَرأَهُ ِمْن َعْيِن َحقِِّه، َوِكًَلهَُما ُمتَبَرِّ فِيِه ُحجَّ

ا. -بَِذلَِك ِمْن َغْيِر َشْرٍط   َوهََذا َجائٌِز ِعْنَدنَا َحَسٌن ِجًدً

ةً  ا َكْونُهُ ُحجَّ َعلَْيِهْم فَإِنَّ فِيِه: أَنَّهُ َعَرَض َعلَْيِه َحقَّهُ فَأَبَى ِمْن أَْخِذِه َوتََرَكهُ َوَمَضى َوأَمَّ

 فََعلَى أَْصلِِهْم قَْد بَطََل َحقُّهُ، إْذ َسَكَت َعْن أَْخِذِه، فًََل َطلََب لَهُ فِيِه بَْعَد َذلَِك.

ِ »َعْن ُعْرَوةَ اْلبَاِرقِيِّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ أَْعطَاهُ ِدينَاًرا يَْشتَِري  -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه  -لَهُ بِِه َشاةً قَاَل: فَاْشتََرْيُت لَهُ َشاتَْيِن فَبَاَع إْحَداهَُما بِِدينَاٍر، فَأَتَى النَّبِيَّ  َصلَّى َّللاَّ

)ضعيف()أََحُد طَِريقَْيِه َعْن َسِعيِد ْبِن َزْيٍد أَِخي «بِِدينَاٍر َوَشاٍة فََدَعا لَهُ بِاْلبََرَكةِ  -َوَسلََّم 

اِد ْبِن َزْيٍد َوهَُو َضِعيٌف، َوفِيِه أَْيًضا أَبُو لَبِيٍد َوهَُو لَُماَزةُ ْبُن َزبَّاٍر َولَْيَس بَِمْعُروِف  َحمَّ

حَّ  ةَ، َوِهَي أَنَّ َشبِيَب ْبَن اْلَعَدالَِة، َوالطَِّريُق اِْلُْخَرى ُمْعتَلَّةٌ َوإِْن َكاَن ظَاِهُرهَا الصِّ

 َغْرقََدةَ لَْم يَْسَمْعهُ ِمْن ُعْرَوةَ(

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ النَّبِيَّ »َعْن َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم ■  بََعثَهُ لِيَْشتَِرَي لَهُ أُْضِحيَّةً  -َصلَّى َّللاَّ

ِ بِِدينَاٍر فَاْشتََراهَا ثُمَّ بَاَعهَا بِِدينَاَرْيِن فَاشْ  تََرى َشاةً بِِدينَاٍر َوَجاَء بِِدينَاٍر فََدَعا لَهُ َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - ينَارِ  -َصلَّى َّللاَّ ضعيف() َعْن َرُجٍل لَْم «)بِاْلبََرَكِة َوأََمَرهُ أَْن يَتََصدََّق بِالدِّ

 يَُسمَّ(

ةٌ؛ ِِلَنَّهُ إْذ أََمَرهُ قال المؤلف: ثُمَّ لَْو َصحَّ َحِديُث َحِكيٍم، َوُعْرَوةَ   -: لَْم يَُكْن لَهُْم فِيِهَما ُحجَّ

؛ ِِلَنَّهُ  -َعلَْيِه السًََّلُم  َراُء لُِعْرَوِة بًَِل َشكٍّ أَْن يَْشتَِرَي لَهُ َشاةً فَاْشتََرى لَهُ َشاتَْيِن، َصاَر الشِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم صَ  -إنََّما اْشتََرى َكَما أََراَد َّل َكَما أََمَرهُ النَّبِيُّ   -ثُمَّ َوْزُن ِدينَاِر النَّبِيِّ  -لَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  تِِه بًَِل  -َصلَّى َّللاَّ ينَاُر فِي ِذمَّ يًا فََصاَر الدِّ ا ُمتََعدِّ ا ُمْستَْقَرًضا لَهُ لِيَُردَّهُ، َوإِمَّ إمَّ

، ثُمَّ بَاَع َشاةَ نَْفِسِه بِِدينَاٍر فََصرَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَهُ إلَى النَّبِيِّ َشكٍّ َكَما لَِزَمهُ  -َصلَّى َّللاَّ

اةَ، فَهََذا ُكلُّهُ هَُو ظَاِهُر اْلَخبَِر، َولَْيَس فِيِه أَْصًًل َّل بِنَصِّ َوَّل بَِدلِيٍل َعلَى  َوأَْهَدى إلَْيِه الشَّ

َزهُ النَّبِيُّ  َراَء َجوَّ ُ عَ  -أَنَّ الشِّ َواْلتََزَمهُ، فًََل يَُجوُز اْلقَْوُل بَِما لَْيَس فِي  -لَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

 اْلَخبَِر.

ا َخبَُر َحِكيٍم فَإِنَّهُ تََعدَّى فِي بَْيِع الشَّاِة فَلَِزَمهُ َضَمانُهَا، فَاْبتَاَعهَا بِِدينَاٍر َكَما أََمَر  َوأَمَّ
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َدقَِة إْذ لَْم يُْعَرْف َصاِحبُهُ. -ًَلُم َعلَْيِه السَّ  -َوفََضَل ِدينَاٌر، فَأََمَرهُ   بِالصَّ

 1111]َمْسأَلَةٌ بَْيُع َشْيٍء ََل يَْدِري بَائُِعهُ َما ُهَو[م

َوَّل يَُجوُز بَْيُع َشْيٍء َّل يَْدِري بَائُِعهُ َما هَُو َوإِْن َدَراهُ اْلُمْشتَِري، َوَّل َما َّل يَْدِري 

 اهُ اْلبَائُِع، َوَّل َما َجِهًَلهُ َجِميًعا.اْلُمْشتَِري َما هَُو َوإِْن َدرَ 

َوَّل يَُجوُز اْلبَْيُع إّلَّ َحتَّى يَْعلََم اْلبَائُِع َواْلُمْشتَِري َما هَُو، َويََريَاهُ َجِميًعا، أَْو يُوَصُف لَهَُما 

ا َّل َعْن ِصفَِة َمْن َرآهُ َوِعْلِمِه َكَمْن اْشتََرى ُزْبَرةً يَظُنُّهَا قَْزِديًرا فَوَ  ةً، أَْو فًَصً َجَدهَا فِضَّ

ًدا أَْو ُزَجاًجا   -َوهََكَذا فِي ُكلِّ َشْيٍء  -يَْدِري أَُزَجاٌج هَُو أَْم يَاقُوٌت؟ فََوَجَدهُ يَاقُوتًا أَْم ُزُمرُّ

ا ظَنَّ أَْو أَْدنَى، أَْو الَِّذي ظَنَّ  وٌخ أَبًَدا، َّل : ُكلُّ َذلَِك بَاِطٌل َمْفسُ -َوَسَواٌء َوَجَدهُ أَْعلَى ِممَّ

َوهَُو  -يَُجوُز لَهَُما تَْصِحيُحهُ بَْعَد ِعْلِمِهَما بِِه إّلَّ بِاْبتَِداِء َعْقِد ِرَضاهَُما َمًعا، َوإِّلَّ فًََل 

 َمْضُموٌن َعلَى َمْن قَبََضهُ َضَماَن اْلَغْصِب.

ِ تََعالَى: }ّل تَأُْكلُوا أَْمَوالَ -بُْرهَاُن َذلَِك  ُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إِّل أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً : قَْوُل َّللاَّ

[ َوَّل يُْمِكُن بِبَِديهَِة اْلَعْقِل، َوَضُروَرِة اْلِحسِّ ِرًضا بَِما ٢٢َعْن تََراٍض ِمْنُكْم{ ]النساء: 

ا َضا إّلَّ بَِمْعلُوِم اْلَماِهيَِّة .. َوهََذا قَْوُل الشَّ ، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َّل يَْعِرُف َوَّل يَُكوُن الرِّ فِِعيِّ

تِِه أَْصًًل.. بُْرهَاُن  -َوقَْد َذَكْرنَا َعْن َمالٍِك إَجاَزةَ هََذا اْلبَْيِع  َوهَُو قَْوٌل َّل َدلِيَل َعلَى ِصحَّ

ِة قَْولِنَا  ِ تََعالَى: }ّل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إِّل أَنْ -ِصحَّ تَُكوَن تَِجاَرةً  : قَْوُل َّللاَّ

 [ .٢٢َعْن تََراٍض ِمْنُكْم{ ]النساء: 

َّل َوَّل يَُكوُن التََّراِضي أَْلبَتَّةَ إّلَّ َعلَى َمْعلُوِم اْلقَْدِر، َوَّل َشكَّ فِي أَنَّ َمْن لَْم يَْعلَْم بِاْلَغْبِن وَ 

ُل َماٍل بِاْلبَاِطِل. وقَْوله تََعالَى }يَُخاِدُعوَن فََصحَّ أَنَّ اْلبَْيَع بَِذلَِك أَكْ  -بِقَْدِرِه فَلَْم يَْرَض بِِه 

َ َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَما يَْخَدُعوَن إِّل أَْنفَُسهُْم{ ]البقرة:  َم َعزَّ َوَجلَّ اْلَخِديَعةَ.٢َّللاَّ  [ فََحرَّ

ْن َّل يَْدِري َذلَِك: َخِديَعةٌ َوَّل يَْمتَِري أََحٌد فِي أَنَّ بَْيَع اْلَمْرِء بِأَْكثََر َما يَُساِوي َما بَاَع مِ  مَّ

ا يَُساِوي َما بَاَع، َوهَُو َّل يَْدِري َذلَِك: َخِديَعةٌ لِْلبَائِعِ  ، لِْلُمْشتَِري، َوأَنَّ بَْيَع اْلَمْرِء بِأَقَلَّ ِممَّ

.. َونَْهُي النَّبِيِّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َواْلَخِديَعةُ َحَراٌم َّل تَِصحُّ « َعْن النَّْجِش فِي اْلبَْيعِ  -َصلَّى َّللاَّ

َواْلَخِديَعِة فِي اْلبَْيِع  -: بُْرهَاٌن َصِحيٌح َعلَى قَْولِنَا هَهُنَا؛ ِِلَنَّهُ نَهَى بَِذلَِك َعْن اْلُغُروِر 

 ُجْملَةً..

ا يَُساِوي[م  1111]َمْسأَلَةٌ بَْيُع َشْيٍء بِأَْكثََر ِممَّ

ا يَُساِوَي إَذا اْشتََرطَ اْلبَائُِع أَْو  َوَّل يَِحلُّ بَْيُع َشْيٍء بِأَْكثَرَ  ا يَُساِوي َوَّل بِأَقَلَّ ِممَّ ِممَّ

اْلُمْشتَِري السًََّلَمةَ إّلَّ بَِمْعِرفَِة اْلبَائِِع َواْلُمْشتَِري َمًعا بِِمْقَداِر اْلَغْبِن فِي َذلَِك َوِرَضاهَُما 

قََع اْلبَْيُع َكَما َذَكرنَا، َولَْم يَْعلََما قَْدَر اْلَغْبِن، أَْو َعلَِمهُ، بِِه، فَإِْن اْشتََرطَ أََحُدهَُما السًََّلَمةَ َووَ 

َغْيُر اْلَمْغبُوِن ِمْنهَُما َولَْم يَْعلَْمهُ اْلَمْغبُوُن: فَهَُو بَْيٌع بَاِطٌل، َمْرُدوٌد، َمْفُسوٌخ، أَبًَدا، 

 هَُما إَجاَزتُهُ إّلَّ بِاْبتَِداِء َعْقٍد.َمْضُموٌن َعلَى َمْن قَبََضهُ َضَماَن اْلَغْصِب َولَْيَس لَ 

فَإِْن لَْم يَْشتَِرطَا السًََّلَمةَ َوَّل أََحُدهَُما، ثُمَّ ُوِجَد َغْبٌن َعلَى أََحِدِهَما َولَْم يَُكْن َعلَِم بِِه، 

هُ، فَإِْن فَاَت الشَّْيُء اْلَمبِيُع َرَجَع   اْلَمْغبُوُن ِمْنهَُما بِقَْدِر اْلَغْبِن.فَلِْلَمْغبُوِن إْنفَاُذ اْلبَْيِع أَْو َردُّ

 -أقوال الفقهاء:

قول المؤلف هو قول: أَبِي ثَْوٍر، والقاسم بن محمد، َوأهل الظاهر إّلَّ أَنَّهُْم قَالُوا: َّل ■
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 يَُجوُز ِرَضاهَُما بِاْلَغْبِن أَْصًًل.

.)أبو حنيفة ومالك  -بَْيِع َّل ُرُجوَع لِْلبَائِِع َوَّل لِْلُمْشتَِري بِاْلَغْبِن فِي الْ ■  َكثَُر أَْو قَلَّ

 والشافعي والشعبي(

.)رواه ابن القصار عن مالك(■   اْلبَْيَع إَذا َكاَن فِيِه اْلَغْبُن ِمْقَداَر الثُّلُِث فَإِنَّهُ يَُردُّ

 -األحاديث واآلثار:

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ: ■  ُ َعلَيْ  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َمرَّ بَِرُجِل يَبِيُع طََعاًما  -ِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ُ تََعالَى إلَْيِه أَْن أَْدِخْل يََدَك فِيِه، فَأَْدَخَل يََدهُ فِي ِه فَإَِذا فََسأَلَهُ َكْيَف تَبِيُع؟ فَأَْخبََرهُ، فَأَْوَحى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -هَُو َمْبلُوٌل فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ  صحيح(«)لَْيَس ِمنَّا َمْن َغشَّ  - َصلَّى َّللاَّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن تَِميٍم الدَّاِريِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ يُن النَِّصيَحةُ، : »-َصلَّى َّللاَّ الدِّ

ِ َولِ  ِ؟ قَاَل: ّلِِلَّ يُن النَِّصيَحةُ قُْلنَا: لَِمْن يَا َرُسوَل َّللاَّ يُن النَِّصيَحةُ، الدِّ َرُسولِِه، َولِِكتَابِِه، الدِّ

ِة، َولَِجَماَعِة اْلُمْسلِِمينَ   صحيح(«)َولِْْلَئِمَّ

ِد ْبِن ِسيِريَن: أَنَّ َرُجًًل قَِدَم اْلَمِدينَةَ بَِجَواٍر فَنََزَل َعلَى اْبِن ُعَمَر فََذَكَر ■  َعْن ُمَحمَّ

ُجُل إلَى اْبِن ُعَمَر فَقَاَل: يَا أَبَا َوفِيِه أَنَّهُ بَاَع َجاِريَةً ِمْن اْبِن َجْعفَرٍ  -اْلَحِديَث  ، ثُمَّ َجاَء الرَّ

ِ ْبِن َجْعفٍَر فَقَاَل: إنَّهُ  ْحَمِن ُغبِْنت بَِسْبِعِمائَِة ِدْرهٍَم، فَأَتَى اْبُن ُعَمَر إلَى َعْبِد َّللاَّ َعْبِد الرَّ

ا أَْن تُْعِطيَهَا إيَّاهُ َوإِمَّ  ا أَْن تَُردَّ َعلَْيِه بَْيَعهُ، فَقَاَل اْبُن َجْعفٍَر: بَْل ُغبَِن بَِسْبِعِمائَِة ِدْرهٍَم فَإِمَّ

 نُْعِطيهَا إيَّاهُ.

 قال المؤلف: فَهََذا اْبُن َجْعفٍَر، َواْبُن ُعَمَر: قَْد َرأَيَا َردَّ اْلبَْيِع ِمْن اْلَغْبِن فِي اْلقِيَمِة.

 ■ ِ : أَنَّهُ َساَوَم َرُجًًل بِفََرٍس فََساَمهُ، فََساَمهُ َعْن َرُجٍل َعْن َجِريِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ اْلبََجلِيِّ

ُجُل َخْمَسِمائَِة ِدْرهٍَم إْن َرأَْيت َذلَِك؟ فَقَاَل لَهُ َجِريٌر: فََرُسك َخْيٌر ِمْن َذلَِك، َولَك  الرَّ

قَاَل َجِريٌر: فََرُسك َخْيٌر ِمْن ِستُِّمائٍَة َحتَّى بَلََغ ثََمانَِمائٍَة َوهَُو يَقُوُل: إْن َرأَْيت َذلَِك؟ فَ 

ُجُل: ُخْذهَا فَقِيَل لَهُ: َما َمنََعك أَْن تَأُْخَذهَا بَِخْمِسِمائٍَة؟ فَقَاَل  َذلَِك، َوَّل أَِزيُدك؟ فَقَاَل لَهُ الرَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َجِريٌر: ِِلَنَّا بَايَْعنَا َرُسوَل َّللاَّ  نَُغشَّ أََحًدا؛ أَْو قَاَل: َعلَى أَْن َّل  -َصلَّى َّللاَّ

 ُمْسلًِما.

َعْن أُبَيِّ ْبِن َكْعٍب أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب، َواْلَعبَّاَس ْبَن َعْبِد اْلُمطَّلِِب تََحاَكَما إلَْيِه فِي ■ 

اْلَمْسِجِد، َوأَبَى َداٍر َكانَْت لِْلَعبَّاِس إلَى َجانِِب اْلَمْسِجِد أََراَد ُعَمُر أَْخَذهَا لِيَِزيَدهَا فِي 

ا أََمَر ُسلَْيَماُن بِبِنَاِء بَْيِت اْلَمْقِدِس َكانَْت أَْرُضهُ  اْلَعبَّاُس، فَقَاَل أُبًَي ْبُن َكْعٍب لَهَُما: لَمَّ

ُجُل: الَِّذي أََخْذت ِمنِّي َخْيرٌ  ا اْشتََراهَا قَاَل لَهُ الرَّ أَْم  لَِرُجٍل فَاْشتََراهَا ُسلَْيَماُن ِمْنهُ، فَلَمَّ

هُ،  الَِّذي أَْعَطْيتنِي؟ قَاَل ُسلَْيَماُن: بَْل الَِّذي أََخْذت ِمْنك قَاَل: فَإِنِّي َّل أُِجيُز اْلبَْيَع فََردَّ

 َوَذَكَر اْلَحِديَث. -فََزاَدهُ، ثُمَّ َسأَلَهُ فَأَْخبََرهُ، فَأَبَى أَْن يُِجيَزهُ 

ى َسبِيِل اْلُحْكِم بِِه بَِحْضَرِة ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، قال المؤلف: فَهََذا أُبَيٌّ يُوِرُد هََذا َعلَ 

ُ َعْنهُْم  -َواْلَعبَّاِس  بَاِن قَْولَهُ. -َرِضَي َّللاَّ  فَيَُصوِّ

 1111]َمْسأَلَةٌ َغبََن فِي بَْيٍع اُْشتُِرطَ فِيِه السَََّلَمةُ[م

بَْيٌع َمْفُسوٌخ؛ ِِلَنَّ بَْيَع اْلِغشِّ بِيَقِيٍن هَُو َغْيُر فََمْن َغبََن فِي بَْيٍع اُْشتُِرطَ فِيِه السًََّلَمةُ فَهَُو 

َعقُِد بَْيِع السًََّلَمِة الَِّذي َّل ِغشَّ فِيِه، هََذا أَْمٌر يُْعلَُم بِاْلُمَشاهََدِة، فَإَِذا هَُو َكَذلَِك فَاْلبَْيُع اْلُمنْ 
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ِه ُمْشتَِرطُ السًََّلَمِة َوَّل يَِحلُّ أَْن يُْلَزَم َغْيَر َما بَْينَهَُما فِي اْلبَاِطِن لَْيَس هَُو الَِّذي َعقََد َعلَيْ 

َل َعقََد َعلَْيِه، َوَّل يَِحلُّ لَهُ أَْن يَتََمسََّك بَِما لَْم يَْعقِْد َعلَْيِه بَْيَعهُ الَِّذي تََراَضى بِِه، ِِلَنَّ َما

 َك َمالُهُ َعلَى اْْلَخِر أَْيًضا.اْْلَخِر َحَراٌم َعلَْيِه إّلَّ َما تََراَضى َمَعهُ، َوَكَذلِ 

ا إَذا َعلَِم بِقَْدِر اْلَغْبِن ِكًَلهَُما، َوتََراَضيَا َجِميًعا بِِه، فَهَُو َعْقٌد َصِحيٌح، َوتَِجاَرةٌ َعْن  َوأَمَّ

 تََراٍض، َوبَْيٌع َّل َداِخلَةَ فِيِه.

ا إَذا لَْم يَْعلََما أَْو أََحُدهَُما بِقَْدِر اْلَغبْ  ِن، َولَْم يَْشتَِرطَا السًََّلَمةَ َوَّل أََحُدهَُما فَلَهُ اْلِخيَاُر َوأَمَّ

إَذا َعَرَف فِي َردٍّ أَْو إْمَساٍك؛ ِِلَنَّ اْلبَْيَع َوقََع َسالًِما َعلَى اْلُجْملَِة، فَهَُو بَْيٌع َصِحيٌح..َوقَْد 

دَّ  ْجَماُع اْلَمْقطُوُع بِِه َعلَى أَنَّ لَهُ الرَّ ْمَساُك أَْم َّل؟ -َصحَّ اْْلِ َواْختَلََف النَّاُس: هَْل لَهُ اْْلِ

ُ تََعالَى }إِّل أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َعْن تََراٍض ِمْنُكْم{ ]النساء:  [ فََصحَّ أَنَّهُ إَذا ٢٢َوقَْد قَاَل َّللاَّ

ا يَُساِوي َرِضَي َما اْبتَاَع فََذلَِك.. َواْحتَجَّ أَْصَحابُنَا فِي إْبطَالِِهْم اْلبَْيَع بِأَ  َوإِْن  -ْكثََر ِممَّ

ِ »َعلَِما َجِميًعا بَِذلَِك َوتََراَضيَا بِِه بِأَْن قَالُوا:  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

هُ بِأَقَلَّ ِمْن ، قَالُوا: َواْلُمْشتَِري الشَّْيَء، بِأَْكثََر ِمْن قِيَمتِِه َواْلبَائُِع لَ « َعْن إَضاَعِة اْلَمالِ 

 قِيَمتِِه ِكًَلهَُما ُمَضيٌِّع لَِمالِِه.. قَالُوا: َوَمْن بَاَع ثََمَرةً بِأَْلِف ِدينَاٍر، أَْو يَاقُوتَةً بِفَْلٍس، فَإِنَّ 

ةَ لَهُْم هََذا هَُو التَّْبِذيُر، َوالسََّرُف، َوبَْسطُ اْليَِد ُكلَّ اْلبَْسِط، َوأَْكُل اْلَماِل بِاْلبَاِطِل )و( َّل  ُحجَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق  -فَنَقُوُل لَهُْم   َغْيَر َما َذَكْرنَا. : إنَّ الَِّذي قُْلتُْم إنََّما هَُو فِيَما َّل يَْعلَُم -َوبِاّلَِلَّ

ا إَذا َعلَِم بِقَْدِر اْلَغْبِن َوطَابَْت بِِه نَْفُسهُ فَهَُو بِرٌّ بِرَّ بِِه ُمَعامَ  لَةً بِِطيِب نَْفِسِه، بِقَْدِرِه، َوأَمَّ

فَهَُو َمأُْجوٌر؛ ِِلَنَّهُ فََعَل َخْيًرا، َوأَْحَسَن إلَى إْنَساٍن، َوتََرَك لَهُ َماًّل، أَْو أَْعطَاهُ َماًّل، 

ُ َعزَّ وَ  َمهُ َّللاَّ َجلَّ َولَْيَس التَّْبِذيُر، َوالسََّرُف، َوإَِضاَعةُ اْلَماِل، َوأَْكلُهُ بِاْلبَاِطِل إّلَّ َما َحرَّ

َمهَا  ا التَِّجاَرةُ َعْن تََراٍض فََما َحرَّ َعلَى َما بَيَّنَّا فِي: " ِكتَاِب اْلَحْجِر " ِمْن ِديَوانِنَا هََذا َوأَمَّ

ُ تََعالَى قَطُّ، بَْل أَبَاَحهَا.  َّللاَّ

َراِء َما أَْبقَى ِغنًى؛  يَاَدِة فِي الشِّ ِع بِالزِّ ِِلَنَّهُ َمْعُروٌف ِمْن اْلبَْيِع، َوإِنََّما يَُجوُز ِمْن التَّطَوُّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوقَْد قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ  -َوقَاَل « ُكلُّ َمْعُروٍف َصَدقَةٌ : »-َصلَّى َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

َدقَةُ َعْن ظَْهِر ِغنًى: »-َعلَْيِه َوَسلََّم   « ..الصَّ

 -األحاديث واآلثار:

ِ قَاَل َعْن َجابِِر ْبِن َعبْ ■  ِ »ِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُكنَّا َمَع َرُسوِل َّللاَّ فِي َسفٍَر  -َصلَّى َّللاَّ

ُ يَْغفُِر لَكَ   صحيح(«)فَتََخلََّف نَاِضِحي؛ فََذَكَر اْلَحِديَث َوفِيِه فََما َزاَل يَِزيُدنِي َويَقُوُل: َوَّللَاَّ

ُل َعَطاٍء أَعْ  ِ قال المؤلف: فًََل يَْخلُو أَوَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -طَاهُ َرُسوُل َّللاَّ فِي  -َصلَّى َّللاَّ

تَهُ اْلَجَمِل ِمْن أَْن يَُكوَن هَُو قِيَمةَ اْلَجَمِل أَْو أَقَلَّ ِمْن قِيَمتِِه أَْو أَْكثََر ِمْن قِيَمتِِه فَإِْن َكاَن قِيمَ 

يَاَدِة َعلَى اْلقِيَمِة َعْن ِرَضاهَُما َمًعا فَقَْد َزاَدهُ بَْعَد َذلَِك، َوفِي هََذا َجَواُز اْلبَْيِع  َوإِْن  -بِالزِّ

ًّل أَقَلَّ ِمْن اْلقِيَمِة أَْو أَْكثََر  َّل يَُسوُم  -َعلَْيِه السًََّلُم  -فَهََذا هَُو قَْولُنَا َوهَُو  -َكاَن أَْعطَاهُ أَوَّ

ِ اْلَحْمُد. -بَِما َّل يَِحلُّ َوَّل يَْخَدُع َوَّل يَُغرُّ َوَّل يَُغشُّ   فَهََذا نَْفُس قَْولِنَا َوّلِِلَّ

فِيِه إبَاَحةُ اْلُمَساِوَمِة، « َّل يَُسْم أََحُدُكْم َعلَى َسْوِم أَِخيهِ : »-َعلَْيِه السًََّلُم  -َوَكَذلَِك قَْولُهُ 

َل أََحُدهَُما ثََمنًا يُْعِطيِه َوِهَي ِعْنَد ُكلِّ َمْن يَْدِري اللَُّغةَ اْلَعَربِيَّةَ َمْعُروفَةٌ، َوِهَي أَْن يَْسأَ 

ُ  -اْْلَخُر أَقَلَّ  فَلَْو َكاَن إْعطَاُء أَقَلِّ ِمْن اْلقِيَمِة أَْو َطلَُب أَْكثَِر ِمْنهَا طَلَبًا بَاِطًًل لََما أَبَاَحهُ َّللاَّ
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 تََعالَى َعلَى لَِساِن َرُسولِِه.

َرفَا ِمْقَداَرهُ َوتََراَضيَا َمًعا بِِه، َولَْم يَُكْن َخِديَعةً َوَّل فََصحَّ أَنَّ ُكلَّ َذلَِك َجائٌِز إَذا َعَرفَاهُ َوعَ 

ا..  ِغًشً

 ■ : ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َوَزْيِد ْبِن َخالٍِد اْلُجهَنِيِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

نَْت فَاْجلُِدوهَا، ثُمَّ إْن َزنَْت فَاْجلُِدوهَا، ثُمَّ إْن َزنَْت ُسئَِل َعْن اِْلََمِة إَذا َزنَْت؟ فَقَاَل: إَذا زَ 

 صحيح(«)فَاْجلُِدوهَا، ثُمَّ إْن َزنَْت فَبِيُعوهَا، َولَْو بَِضفِيٍر أَْو بَِحْبٍل ِمْن َشْعرٍ 

 ئُِعهَا بَِذلَِك.بَْيَعهَا بَِحْبٍل ِمْن َشْعٍر إَذا َرِضَي بَا -َعلَْيِه السًََّلُم  -قال المؤلف: فَأَبَاَح 

َعْن اْبِن ُعَمَر أَنَّهُ َكاَن يَقُوُل إَذا بََعَث َمْن يَْبتَاُع لَهُ ِسْلَعةً: اْرثِْم أَْنفَهُ.)من طريق ابن ■ 

 حبيب وهو متروك ثم عن ابن عمر بًلغا(

 1111]َمْسأَلَةٌ اْلبَْيُع بِثََمٍن َمْجُهوٍل[م

، َوَّل إلَى أََجٍل َمْجهُوٍل َكاْلَحَصاِد، َواْلِجَداِد، َواْلَعطَاِء، َوَّل يَُجوُز اْلبَْيُع بِثََمٍن َمْجهُولٍ 

ِريَعِة، َواْلَعِصيِر، َوَما أَْشبَهَ هََذا  ُر  -َوالزَّ ِِلَنَّ ُكلَّ َما َذَكْرنَا يَتَقَدَُّم بِاِْلَيَّاِم َويَتَأَخَّ

َراِن أَيَّاًما إْن َكانَ  اْلَمطَُر ُمتََواتًِرا، َويَتَقَدََّماِن بَِحرِّ اْلهََواِء َوَعَدِم  فَاْلَحَصاُد، َواْلِجَداُد، يَتَأَخَّ

ُر َشْهَرْيِن َوأَْكثََر لَِعَدِم اْلَمطَِر  ِريَعةُ فَتَتَأَخَّ ا الزَّ ا  -اْلَمطَِر، َوَكَذلَِك اْلَعِصيُر، َوأَمَّ َوأَمَّ

ِ فَهَُو بَاِطٌل، َوإِنََّما  اْلَعطَاُء فَقَْد يَْنقَِطُع ُجْملَةً.،َوأَْيًضا: فَُكلُّ َذلِكَ  َشْرطٌ لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ

هُوِر اْلَعَربِيَِّة َواْلَعَجِميَِّة؛ أَْو َكطُ  ُر َساَعةً َوَّل يَتَقَدَُّم، َكالشُّ لُوِع يَُجوُز اِْلََجُل إلَى َما َّل يَتَأَخَّ

إلَى اْلَمْيَسَرِة فَهَُو َحقٌّ لِلنَّصِّ فِي َذلَِك،  الشَّْمِس أَْو ُغُروبِهَا.. َحاَشا َما َذَكْرنَا ِمْن اْلَمبِيعِ 

ِ تََعالَى فِي ُكلِّ َمْن َّل يَِجُد أََداَء َدْينِِه.  َوِِلَنَّهُ ُحْكُم َّللاَّ

َوَّل يَُجوُز اِْلََجُل إلَى َصْوِم النََّصاَرى أَْو اْليَهُوِد أَْو فِْطِرِهْم، َوَّل إلَى ِعيٍد ِمْن أَْعيَاِدِهْم؛ 

 نَّهَا ِمْن ِزينَتِِهْم َولََعلَّهُْم َسيَْبُدو لَهُْم فِيِهَما، فَهََذا ُمْمِكٌن.ِِلَ 

 -أقوال الفقهاء:

، والحسن بن حي،وسعيد بن جبير ، ■ قول المؤلف َهَُو قَْوُل: أَبِي َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيِّ

  بن عمر(َوأَبِي ُسلَْيَماَن ، وكره ذلك النخعي والحكم وعطاء وسالم بن عبد َّللا

 َّل يَُجوُز اِْلََجُل إّلَّ بِاِْلَِهلَِّة فَقَْط.)الشافعي(■ 

ِ اْثنَا ⊙ هُوِر ِعْنَد َّللاَّ : }إِنَّ ِعدَّةَ الشُّ ِ َعزَّ َوَجلَّ قال المؤلف: َوَذَكَر هَِذِه اْْليَةَ، َوقَْوَل َّللاَّ

ِ يَْوَم َخلََق السََّماَواِت وَ  اِلَْرَض ِمْنهَا أَْربََعةٌ ُحُرٌم{ ]التوبة: َعَشَر َشْهًرا فِي ِكتَاِب َّللاَّ

٢٤] 

ى فَاْكتُبُوهُ{ ]البقرة : }إَِذا تََدايَْنتُْم بَِدْيٍن إِلَى أََجٍل ُمَسًمً ُ َعزَّ َوَجلَّ ٍد: قَاَل َّللاَّ : قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

، فََكانَْت هَِذِه اْْل ٢٨٢ ى َولَْم يَُخصَّ يَةُ َزائَِدةً َعلَى تَْينَِك [ فََعمَّ تََعالَى ُكلَّ أََجٍل ُمَسًمً

يَاَدةُ َّل يَِحلُّ تَْرُكهَا..  اْْليَتَْيِن، َوالزِّ

يجوز اْلبَْيَع إلَى اْلَحَصاِد، َواْلِجَداِد، َواْلَعِصير، َويُْنظَُر إلَى ِعظَِم َذلَِك َوَكْثَرتِِه، َّل ■ 

لِِه َوَّل إلَى آِخِرِه.)مالك(  إلَى أَوَّ

 -اآلثار:

يُونَُس: أَنَّ َعائَِشةَ أُمَّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت لَهَا أُمُّ َمَحبَّةَ أُمُّ َولَِد َزْيِد ْبِن أَْرقََم: يَا أُمَّ  َعْن أُمِّ ■ 
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اْلُمْؤِمنِيَن، إنِّي بِْعت َزْيَد ْبَن أَْرقََم َعْبًدا إلَى اْلَعطَاِء بِثََمانِِمائَِة ِدْرهٍَم فَاْحتَاَج إلَى الثََّمِن 

ْيته ِمْنهُ قَْبَل َمِحلِّ اِْلََجِل بِِستِِّمائٍَة، فَقَالَْت َعائَِشةُ: بِْئَس َما أََشَرْيت َوبِْئَس َما فَاْشتَرَ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْشتََرْيت، أَْبلِِغي َزْيًدا أَنَّهُ قَْد بََطَل ِجهَاُدهُ َمَع َرُسوِل َّللاَّ إْن لَْم  -َصلَّى َّللاَّ

تَِّمائَِة؟ قَالَْت: نََعْم: }فََمْن َجاَءهُ َمْوِعظَةٌ ِمْن يَتُْب فَقَالَْت: أَ  َرأَْيت إْن تََرْكت َوأََخْذت السِّ

 َربِِّه فَاْنتَهَى فَلَهُ َما َسلََف{.)ضعيف(

َعْن َعطَاٍء، َوَجْعفَِر ْبِن َعْمِرو ْبِن ُحَرْيٍث، قَاَل َعطَاٌء: َكاَن اْبُن ُعَمَر يَْشتَِري إلَى ■ 

َوقَاَل َجْعفٌَر َعْن أَبِيِه: إنَّ ِدْهقَانًا بََعَث إلَى َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب ثَْوَب ِديبَاٍج  اْلَعطَاِء،

َمْنُسوٍج بِالذَّهَِب فَاْبتَاَعهُ ِمْنهُ َعْمُرو ْبُن ُحَرْيٍث إلَى اْلَعطَاِء بِأَْربََعِة آَّلِف ِدْرهٍَم، قَاَل 

هَاُت اْلُمْؤمِ  اٌج: َوَكاَن أُمَّ اِج ْبِن َحجَّ نِيَن يَتَبَايَْعَن إلَى اْلَعطَاِء.)ضعيف() هََذا َعْن َحجَّ

اٍج بَِدَرٍج، َوَّل أَْدِري نُوَح ْبَن أَبِي  أَْرطَاةَ َونَاِهيك بِِه َضْعفًا، َوَعْن َجابٍِر َوهَُو ُدوَن َحجَّ

 ِهًَلٍل َمْن هَُو(

 -َعِصيٍر، َوَّل إلَى اْلَعطَاِء، َوَّل إلَى اِْلَْنَدِر  َعْن ِعْكِرَمةَ َعْن اْبِن َعبَّاٍس َّل يُْسلُِم إلَى■ 

 يَْعنِي اْلبَْيَدَر.

 1111]َمْسأَلَةٌ ََل يَُسوم َعلَى َسْوِم آَخَر َوََل يَبِيَع َعلَى بَْيِعِه[م

يُّ اْلُمْسلِ  -َوَّل يَِحلُّ ِِلََحٍد أَْن يَُسوَم َعلَى َسْوِم آَخَر، َوَّل أَْن يَبِيَع َعلَى بَْيِعِه  مِّ ُم، َوالذِّ

ْن  -َسَواٌء  َراَء ِممَّ يَاَدِة، أَْو قََصَد الشِّ فَإِْن فََعَل فَاْلبَْيُع َمْفُسوٌخ، فَإِْن َوقََف ِسْلَعتَهُ لَِطلَِب الزِّ

لَْم يَْبتَِد بَاَعهُ َّل ِمْن إْنَساٍن بَِعْينِِه، لَِكْن ُمْحتَاطًا لِنَْفِسِه َجاَزْت اْلُمَزايََدةُ ِحينَئٍِذ هََذا إَذا 

َمِة بَِسْوٍم آَخَر فَقَْط، فَإِْن بََدأَ بُِمَساِوَمِة إْنَساٍن بَِعْينِِه فَلَْم يَِزْدهُ اْلُمْشتَِري َعلَى أَقَلَّ ِمْن اْلقِي

 َوَوقََف َعلَى َذلَِك فَلَِغْيِرِه أَْن يُبَلَِّغهُ إلَى اْلقِيَمِة َوأَْكثََر ِحينَئٍِذ.

اْلبَائُِع أَْكثََر ِمْن اْلقِيَمِة َولَْم يُِجْب إلَى اْلقِيَمِة أَْصًًل فَلَِغْيِرِه ِحينَئٍِذ أَْن  َوَكَذلَِك لَْو طَلَبَ 

.  يَْعِرَض َعلَى اْلُمْشتَِري ِسْلَعتَهُ بِقِيَمتِهَا َوبِأَقَلَّ

 -األحاديث واآلثار:

ِ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َواْبُن ُعَمَر، ِكًَلهَُما َعْن َرُسوِل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ أَنَّهُ  -َصلَّى َّللاَّ

 .)صحيح(« َّل يَبِْع بَْعُضُكْم َعلَى بَْيِع بَْعضٍ »قَاَل: 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ ■ َّل يَبِْع أََحُدُكْم َعلَى بَْيِع »أَنَّهُ قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)أَِخيهِ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ: " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َّل يَُسْم اْلُمْسلُِم »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َعلَى َسْوِم اْلُمْسلِمِ 

ِه لَْفظُ َوهََذا تَْفِسيٌر َّل يَُدلُّ َعلَيْ  -قال المؤلف: َوقَاَل َمالٌِك: إنََّما هََذا إَذا َرَكنَا َوتَقَاَربَا 

يَاَدِة فِيِه أَْو طَلََب بَْيٍع يَْستَْرِخُصهُ فَلَْيَس ُمَساِوًما ا َمْن أَْوقََف ِسْلَعتَهُ طَلََب الزِّ  اْلَحِديِث، فَأَمَّ

ا َمْن َرأَى اْلُمَساِوَم أَْو اْلُمبَايَِع َّل يُِريدُ  ْنَساٍن بَِعْينِِه، فًََل يَْلَزُمهُ هََذا النَّْهُي، َوأَمَّ ُجوَع  ِْلِ الرُّ

إلَى اْلقِيَمِة، لَِكْن يُِريُد َغْبَن َصاِحبِِه بَِغْيِر ِعْلِمِه فَهََذا فَْرٌض َعلَْيِه نَِصيَحةُ اْلُمْسلِِم، فَقَْد 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َخَرَج َعْن هََذا النَّْهِي أَْيًضا بِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ يُن : »-َصلَّى َّللاَّ الدِّ

 « .النَِّصيَحةُ 
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ِ »َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك َعْن َرُجٍل ِمْن اِْلَْنَصاِر: ■ ■ًِ  ُ َعلَْيِه  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 « .بَاَع ِحْلًسا َوقََدًحا فِيَمْن يَِزيدُ  -َوَسلََّم 

َدقَِة فِيَمْن يَِزيُد.َشِهْدت ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب بَاَع إبًًِل ِمْن إبِِل ال  عن ِهَشاٍم اْلُخَزاِعيُّ ■   صَّ

 َعْن اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعبَةَ: أَنَّهُ بَاَع اْلَمَغانَِم فِيَمْن يَِزيُد .■ 

 1111]َمْسأَلَةٌ بَْيُع النَّْجش[م

يَاَدِة فِي اْلبَْيِع، َوهَُو َّل   يُِريُد َوَّل يَِحلُّ النَّْجُش َوهَُو أَْن يُِريَد اْلبَْيَع فَيَْنتَِدُب إْنَسانًا لِلزِّ

َراَء لَِكْن لِيَْغتَرَّ َغْيُرهُ فَيَِزيُد بِِزيَاَدتِِه  فَهََذا بَْيٌع إَذا َوقََع بِِزيَاَدٍة َعلَى اْلقِيَمِة فَلِْلُمْشتَِري  -الشِّ

َك، اْلِخيَاُر، َوإِنََّما اْلَعاِصي َواْلَمْنِهيُّ هَُو النَّاِجُش، َوَكَذلَِك ِرَضا اْلبَائِِع إْن َرِضَي بَِذلِ 

َضا بِالنَّْجِش، َوإِْذ هَُو َغْيُرهَُما فًََل يَُجوُز أَْن يُْفَسَخ بَْيٌع  َواْلبَْيُع َغْيُر النَّْجِش َوَغْيُر الرِّ

َصحَّ بِفََساِد َشْيٍء َغْيِرِه، َولَْم يَأِْت نَْهٌي قَطُّ َعْن اْلبَْيِع الَِّذي يَْنُجُش فِيِه النَّاِجُش، بَْل قَاَل 

ُ تَعَ  ُ اْلبَْيَع{ ]البقرة: َّللاَّ  [ .٢٧١الَى: }َوأََحلَّ َّللاَّ

ِ »َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: ■ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -إنَّ َرُسوَل َّللاَّ نَهَى َعْن  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)النَّْجشِ 

 1111َمْسأَلَةٌ تَلَقِّي اْلَجلَِب[م]

ِب،  : َسَواءٌ -َوَّل يَِحلُّ ِِلََحٍد تَلَقِّي اْلَجلَِب  َخَرَج لَِذلَِك أَْو َكاَن َساِكنًا َعلَى طَِريِق اْلَجًلَّ

وِق َعلَى ِذَراٍع فََصاِعًدا، َّل  -َوَسَواٌء بَُعَد َمْوِضُع تَلَقِّيِه أَْم قَُرَب  َولَْو أَنَّهُ َعلَى السُّ

.ِِلُْضِحيٍَّة، َوَّل لِقُوٍت، َوَّل لَِغْيِر َذلَِك، أََضرَّ َذلَِك بِالنَّاِس أَ   ْو لَْم يَُضرَّ

وَق َمتَى َما  -أَيَّ َشْيٍء َكاَن  -فََمْن تَلَقَّى َجلَبًا  فَاْشتََراهُ فَإِنَّ اْلَجالَِب بِاْلِخيَاِر إَذا َدَخَل السُّ

ِه، فَإِْن َردَّهُ ُحِكَم فِيِه بِاْلُحْكِم فِي ا ْلبَْيِع بَِردِّ َدَخلَهُ َولَْو بَْعَد أَْعَواٍم فِي إْمَضاِء اْلبَْيِع، أَْو َردِّ

َضا، َّل بِأَْن  ، َوَّل يَُكوُن ِرَضا اْلَجالِِب إّلَّ بِأَْن يَْلفِظَ بِالرِّ اْلَعْيِب َّل فِي اْلَمأُْخوِذ بَِغْيِر َحقٍّ

ئُِع قَْبَل فَإِْن َماَت اْلُمْشتَِري فَاْلِخيَاُر لِْلبَائِِع بَاٍق، فَإِْن َماَت اْلبَا -َعلَِم أَْو لَْم يَْعلَْم  -يَْسُكَت 

.  أَْن يَُردَّ أَْو يُْمِضَي فَاْلبَْيُع تَامٌّ

 -أقوال الفقهاء:

قول للمؤلف هو قول: ابن سيرين وممن نهى عن تلقي الركبان الجالبين جملة: ■

الليث، والحسن بن حي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، والشافعي، وأبو سليمان، 

 وأصحابهم.

ونهى عنه  -الخيار للبائع إذا قدم السوق وقال الشافعي، وأبو سليمان: بإيجاب 

 اِلوزاعي إن كان بالناس إليه حاجة.

 يباح تلقي الجلب ُجْملَةً، ويكره إْن أََضرَّ َذلَِك بِأَْهِل اْلبَلَِد.)أبو حنيفة(■ 

ةً، َويَُؤدَُّب َمْن فََعَل َذلَِك فِي نََواِحي اْلِمْصِر ■  َوَّل  -فَقَْط َّل يَُجوُز َذلَِك لِلتَِّجاَرِة َخاصَّ

 بَأَْس بِالتَّلَقِّي ِّلْبتِيَاِع اْلقُوِت ِمْن الطََّعاِم َواِْلُْضِحيَِّة.)مالك(

ًَلةُ إلَْيِه، فَإِْن تَلَقَّاهَا بَِحْيُث ■  لَِع َمْنِهيٌّ َعْنهُ َمْن تَلَقَّاهَا بَِحْيُث َّل تُْقَصُر الصَّ تَلَقِّي السِّ

ًَلةُ فََصاِعًدا فَ   ًَل بَأَْس بَِذلَِك.)سفيان الثوري(تُْقَصُر الصَّ

 قال المؤلف: فَهََذا تَْقِسيٌم فَاِسٌد؛ ِِلَنَّهُ َدْعَوى بًَِل بُْرهَاٍن.⊙
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يُْنَزُع ِمْن اْلُمْشتَِري َويَُردُّ إلَى اْلبَائِِع، فَإِْن َماَت نُِزَعْت ِمْن اْلُمْشتَِري َوبِيَعْت فِي ■ 

وِق َوُدفَِع ثََمنُهَا إلَى الْ   بَائِِع.)الليث بن سعد(السُّ

 -: األحاديث واآلثار

ِ »َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -إنَّ َرُسوَل َّللاَّ لَُع  -َصلَّى َّللاَّ نَهَى أَْن تُتَلَقَّى السِّ

 )صحيح(« َحتَّى تَْبلَُغ اِْلَْسَواقَ 

ِ ْبِن َمْسُعوٍد َعْن النَّبِيِّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم صَ  -َعْن َعْبِد َّللاَّ أَنَّهُ نَهَى َعْن تَلَقِّي » -لَّى َّللاَّ

 )صحيح ومثله عن ابن عباس وعلى(« . اْلبُيُوعِ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عن أَبَي هَُرْيَرةَ يَقُوُل " إنَّ َرُسوَل َّللاَّ َّل تَلَقُّوا »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

وَق فَهَُو بِاْلِخيَارِ اْلَجلََب فََمْن تَلَقَّاهُ   )صحيح(« . فَاْشتََرى ِمْنهُ فَإَِذا أَتَى َسيُِّدهُ السُّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أَنَّ النَّبِيَّ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ: ■  نَهَى َعْن تَلَقِّي اْلَجلَِب فَإِْن  -َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(« . ْلَعِة بِاْلِخيَاِر إَذا َوَرَدْت السُّوقَ تَلَقَّاهُ ُمتَلَقٍّ فَاْشتََراهُ فََصاِحُب السِّ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قال المؤلف: َوُحْكُم َرُسوِل َّللاَّ ِة  -َصلَّى َّللاَّ بِاْلِخيَاِر لِْلبَائِِع بَيَاٌن بِِصحَّ

ِه أَْو إْمَضائِِه، َواْلِخيَاُر  َّل يَُكوُن أَْلبَتَّةَ َوَّل يَُجوُز إّلَّ لَِمْن اْلبَْيِع إّلَّ أَنَّ لِْلبَائِِع ِخيَاًرا فِي َردِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َجَعلَهُ َرُسوُل َّللاَّ لَهُ، َوَمْن َجَعلَهُ يُوَرُث فَقَْد تََعدَّى َما َحدَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم .. -َرُسوُل َّللاَّ  َصلَّى َّللاَّ

ُ  -َعْن اْبِن ُعَمَر ■  ْكبَاَن فَنَْشتَِري ِمْنهُْم الطََّعاَم »قَاَل:  - َعْنهَُما َرِضَي َّللاَّ ُكنَّا نَتَلَقَّى الرُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَنَهَانَا النَّبِيُّ   « .أَْن نَبِيَعهُ َحتَّى يَْبلَُغ بِِه ُسوَق الطََّعامِ  -َصلَّى َّللاَّ

ِ أَنَّهُْم كَ »َعْن اْبِن ُعَمَر أَنَّهُ َحدَّثَهُ: ■  َصلَّى  -انُوا يَْشتَُروَن الطََّعاَم َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ْكبَاِن فَنَهَاهُْم النَّبِيُّ  -َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِمْن الرُّ أَْن يَبِيُعوهُ فِي  -َصلَّى َّللاَّ

 «ى ُسوِق الطََّعامِ َمَكانِِهْم الَِّذي اْبتَاُعوهُ فِيِه َحتَّى يَْنقُلُوهُ إلَ 

: أن هذين الخبرين ّل حجة لهم فيه من وجوه..أَنَّهَُما ُمَوافِقَاِن لِقَْولِنَا؛ ِِلَنَّ قال المؤلف

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َمْعنَى نَْهِي َرُسوِل َّللاَّ أَْن يَبِيُعوهُ َحتَّى يَْبلُُغوا بِِه ُسوَق الطََّعاِم  -َصلَّى َّللاَّ

وَق، َوَمْشهُوٌر َغْيُر هَُو نَْهٌي لِ  ْلبَائِِع أَْن يَبِيَعهُ َولِْلُمْشتَِري أَْن يَْبتَاَعهُ َحتَّى يَْبلَُغ بِِه السُّ

ُج َخبَُر ُموَسى ْبِن ُعْقبَةَ َعلَى هََذا  َمْنُكوٍر فِي لَُغِة اْلَعَرِب " بِْعت بَِمْعنَى اْبتَْعت " َويَُخرَّ

ُ  -أَْيًضا، َوأَنَّهُ  نَهَى اْلبَائِِعيَن أَْن يَبِيُعوهُ فِي َمَكانِِهْم الَِّذي اْبتَاَعهُ  -َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

 َوهََذا َمْعنًى َصِحيٌح َّل َداِخلَةَ فِيِه. -اْلُمْشتَُروَن ِمْنهُْم 

ابُِع  ْكبَاِن وَ  -َوالرَّ لَْيَس َذلَِك فِيِهَما لََكاَن أَنَّهُ َحتَّى لَْو َكاَن فِيِهَما نَصٌّ َعلَى َجَواِز تَلَقِّي الرُّ

َكاَن النَّْهُي نَاِسًخا َوَّل بُدَّ بِيَقِيٍن َّل َشكَّ فِيِه؛ ِِلَنَّ التَّلَقِّي َكاَن ُمبَاًحا بًَِل َشكٍّ قَْبَل النَّْهِي، فَ 

، َوبِاْليَقِيِن يَدْ  َمِة بًَِل َشكٍّ ِري ُكلُّ ِذي فَْهٍم أَنَّ َرُسوَل هََذاِن اْلَخبََراِن ُمَوافِقَْيِن لِْلَحاِل اْلُمتَقَدِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ ، فَقَْد بَطََل  -َصلَّى َّللاَّ بَاَحةُ بًَِل َشكٍّ إْذ نَهَى َعْن التَّلَقِّي فَقَْد بَطَلَْت اْْلِ

لَْيَس َذلَِك فِيِهَما َوهََذا ُحْكُم هََذْيِن اْلَخبََرْيِن َونُِسَخ لَْو َصحَّ فِيِهَما إبَاَحةُ التَّلَقِّي، فََكْيَف وَ 

بُْرهَاٌن قَاِطٌع َّل َمِحيَد َعْنهُ، َوَمْن ادََّعى َعْوَد ُحْكٍم قَْد نُِسَخ فَقَْد َكَذَب، َوقَفَا َما َّل ِعْلَم لَهُ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بِِه، َوادََّعى َعلَى َرُسوِل َّللاَّ يَن أَنَّهُ لَْم يُبَيِّْن َكمَ  -َصلَّى َّللاَّ ا أُِمَر، َوأَنَّ الدِّ

ِ ِمْن هََذا.  ُمْختَلِطٌ َّل يَْدِري أََحٌد َحَراَمهُ ِمْن َحًَللِِه ِمْن َواِجبِِه، َوَحاَش ّلِِلَّ
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أَْن يَُضمَّ هََذاِن اْلَخبََراِن إلَى أَْخبَاِر النَّْهِي، فَيَُكوُن اْلبَائُِعوَن تََخيَُّروا إْمَضاَء  -َوَخاِمُسهَا 

وِق، فَتَتَّفُِق اِْلَْخبَاُر ُكلُّهَا َوَّل تُْحَمُل َعلَى  اْلبَْيعِ  فَأََمَر اْلُمْبتَاُعوَن بِنَْقلِِه ِحينَئٍِذ إلَى السُّ

.  التََّضادِّ

ْشَكاِل ِمْن طَِريِق َمْن هَُو أَْحفَظُ  -َوَساِدُسهَا  ينَا هََذا اْلَخبََر بِبَيَاٍن َصِحيٍح َرافٍِع لإِْلِ أَنَّنَا ُروِّ

 ⬇⬇ْضبَطُ ِمْن ُجَوْيِريَةَ َوأَ 

ِ ْبِن ُعَمَر قَاَل: ■  وِق َويَبِيُعونَهُ فِي »َعْن َعْبِد َّللاَّ َكانُوا يَْبتَاُعوَن الطََّعاَم فِي أَْعلَى السُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َمَكانِِه فَنَهَاهُْم النَّبِيُّ  أَْن يَبِيُعوهُ فِي َمَكانِِه َحتَّى  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)وهُ يَْنقُلُ 

ِ »َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: ■  ْكبَاِن ُجَزافًا فَنَهَانَا َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى  -ُكنَّا نَْشتَِري الطََّعاَم ِمْن الرُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   صحيح(«)أَْن نَبِيَعهُ َحتَّى نَْنقُلَهُ ِمْن َمَكانِهِ  -َّللاَّ

وِق إّلَّ أَنَّهُ فِي أَْعًَلهُ، َوفِي اْلُجَزاِف قال المؤلف: فَهََذا يُبَيُِّن أَنَّ اْلبَ  ْيَع َكاَن فِي السُّ

ةً فَنُِهَي اْلُمْشتَُروَن َعْن َذلَِك .  َخاصَّ

َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ نَهَى َعْن تَلَقِّي اْلَجلَِب فََمْن تَلَقَّى َجلَبًا فَاْشتََرى ِمْنهُ فَاْلبَائُِع بِاْلِخيَاِر إَذا ■ 

 وَق.)صحيح(َوقََع السُّ 

 عن مجاهد عن ابن عمر قال: ّل تلقوا البيوع بأفواه السكك.■ 

 1111]َمْسأَلَةٌ ََل يَتََولَّى اْلبَْيَع َساِكُن ِمْصٍر أَْو قَْريَة[م

اٍص َّل فِي اْلبَْدِو َوَّل   َوَّل يَُجوُز أَْن يَتََولَّى اْلبَْيَع َساِكُن ِمْصٍر، أَْو قَْريٍَة، أَْو ِمْجَشٍر لَِخصَّ

اُص إلَى اِْلَْسَواِق، َواْلُمُدِن، َواْلقَُرى، أَْصًًل َوَّل أَْن يَْبتَاَع لَهُ  ا يَْجلِبُهُ اْلَخصَّ فِي َشْيٍء ِممَّ

َراُء أَبًَدا، َوُحِكَم فِيِه بُِحْكِم  َشْيئًا َّل فِي َحَضٍر َوَّل فِي بَْدٍو، فَإِْن فََعَل فُِسَخ اْلبَْيُع َوالشِّ

ِخيَاَر ِِلََحٍد فِي إْمَضائِِه، َولَِكْن يََدُعهُ يَبِيُع لِنَْفِسِه، أَْو يَْشتَِري لِنَْفِسِه، أَْو  اْلَغْصِب، َوَّل 

اٌص ِمْثلُهُ، َويَْشتَِري لَهُ َكَذلَِك، لَِكْن يَْلَزُم السَّاِكَن فِي اْلَمِدينَِة؛ أَْو اْلقَْريَِة، أَوْ   يَبِيُع لَهُ َخصَّ

فَهُ  اْلِمْجَشِر: أَْن يَْنَصحَ  وِق، َويَُعرِّ اِص فِي ِشَرائِِه َوبَْيِعِه، َويَُدلَّهُ َعلَى السُّ لِْلَخصَّ

 بِاِْلَْسَعاِر، َويُِعينَهُ َعلَى َرْفِع ِسْلَعتِِه إْن لَْم يُِرْد بَْيَعهَا َوَعلَى َرْفِع َما يَْشتَِري.

َراَء لِ  اِص أَْن يَتََولَّى اْلبَْيَع، َوالشِّ  -َساِكِن اْلِمْصِر، َواْلقَْريَِة، َواْلِمْجَشِر َوَجائٌِز لِْلَخصَّ

َوَجائٌِز لَِساِكِن اْلِمْصِر، َواْلقَْريَِة، َواْلِمْجَشِر أَْن يَبِيَع َويَْشتَِرَي لَِمْن هَُو َساِكٌن فِي َشْيٍء 

ٌم ِمْن إْنَساٍن َمْنِهيٍّ  ا فَْسُخنَا لِْلبَْيِع فَإِنَّهُ بَْيٌع ُمَحرَّ َعْن َذلَِك اْلبَْيِع، َوقَْد قَاَل َرُسوُل ِمْنهَا.. أَمَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ ا َمْن «.. َمْن َعِمَل َعَمًًل لَْيَس َعلَْيِه أَْمُرنَا فَهَُو َردٌّ : »-َصلَّى َّللاَّ َوأَمَّ

، َوأَنَّهُ نَظََر  ةٌ ِمْن اْلبَْدِريِّ  -لِْلَحاِضَرِة، فَبَاِطٌل قَاَل: إنَّ النَّْهَي َعْن َذلَِك لِيَُصاَب ُغرَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َوَحاَش لَِرُسوِل َّللاَّ ِمْن هََذا، َوهَُو الَِّذي قَاَل فِيِه َربُّهُ  -َصلَّى َّللاَّ

[ َوأَْهُل اْلبَْدِو ُمْؤِمنُوَن َكأَْهِل ١٢٨تََعالَى: }بِاْلُمْؤِمنِيَن َرُءوٌف َرِحيٌم{ ]التوبة: 

ا قَْوُل َمالٍِك فََخطَأٌ ِمْن  -َعلَْيِه السًََّلُم  -فَنَظَُرهُ َوِحيَاَطتُهُ اْلَحَضِر،  لِْلَجِميِع َسَواٌء.. َوأَمَّ

َراِء لَهُ فَأَبَاَحهُ -ِجهَاٍت  ا تَْفِريقُهُ بَْيَن اْلبَْيِع لِْلبَاِدي فََمنََع ِمْنهُ، َوبَْيَن الشِّ : فََخطَأٌ -: أَمَّ

 -هُ " َّل يَبِْع " يَْقتَِضي أَْن َّل يَْشتَِرَي لَهُ أَْيًضا، َكَما قَاَل أَنَُس ْبُن َمالٍِك ظَاِهٌر؛ ِِلَنَّ لَْفظَ 

يِن  ةٌ فِي اللَُّغِة َوفِي الدِّ  َواْلَعَرُب تَقُوُل: بِْعت بَِمْعنَى اْشتََرْيت، قَْوًّل ُمْطلَقًا.. -َوهَُو ُحجَّ
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 -أقوال الفقهاء:

البيع دون الشراٍء، وقول َُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز ،  قول المؤلف هو قول: َعطَاء في■

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن،  ، َوأَْحَمَد، َوإِْسَحاَق، َوالشَّافِِعيِّ ، َوُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ َوهَُو قَْوُل اِْلَْوَزاِعيِّ

: َّل يَبِيُع لَهُ، َولَِكْن يُشِ  َشاَرةُ بَْيًعا إّلَّ َوَمالٍِك، َواللَّْيِث. قَاَل اِْلَْوَزاِعيُّ يُر َعلَْيِه، َولَْيَسْت اْْلِ

 أَنَّ الشَّافِِعيَّ قَاَل: إْن َوقََع اْلبَْيُع لَْم يُْفَسْخ.

َوقَاَل اللَّْيُث، َوَمالٌِك: َّل يُِشيُر َعلَْيِه. َوقَاَل َمالٌِك: َّل يَبِيُع اْلَحاِضُر أَْيًضا ِِلَْهِل اْلقَُرى، 

ْشتَِرَي اْلَحاِضُر لِْلبَاِدي إنََّما َمنََع ِمْن اْلبَْيِع لَهُ فَقَْط، ثُمَّ قَاَل: َّل يَبِْع َمَدنِيٌّ َوَّل بَأَْس بِأَْن يَ 

، َولَِكْن يُِشيُر ُكلُّ َواِحٍد ِمْنهَُما َعلَى اْْلَخِر َويُْخبُِرهُ  ، َوَّل ِمْصِريٌّ لَِمَدنِيٍّ لِِمْصِريٍّ

ْعِر.  بِالسِّ

، لكن ّل َيُْشتََرى ِمْنهُ لِْلُمهَاِجر.)الحسن  ّل بَأْس أَْن يَْشتَِري■ ِمْن اِْلَْعَرابِيِّ لِْْلَْعَرابِيِّ

 وروى عنه أنه قال: اْشتَِر لِْلبَْدِويِّ َوَّل تَبِْع لَهُ(

 ّل بأس أن يبيع حاضر لباد .)مجاهد وأبو حنيفة(■

 -األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّ  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ ■  أَنَّهُ نَهَى أَْن يَبِيَع َحاِضٌر : »-ى َّللاَّ

 صحيح(«)لِبَادٍ 

 َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك، قَاَل: نُِهينَا أَْن يَبِيَع َحاِضٌر لِبَاٍد، َوإِْن َكاَن أََخاهُ أَْو أَبَاهُ.)صحيح(■ 

ِ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّ  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ ْكبَاُن  -ى َّللاَّ أَْن تُتَلَقَّى الرُّ

قَاَل طَاُوٍس: فَقُْلت ِّلْبِن َعبَّاٍس: َما قَْولُهُ َحاِضٌر لِبَاٍد؟قَاَل: َّل « َوأَْن يَبِيَع َحاِضٌر لِبَادٍ 

 يَُكوُن لَهُ ِسْمَساًرا.)صحيح(

ِ يَقُوُل: قَاَل َرُسو■ ِ عن َجابِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُل َّللاَّ َّل يَبِْع : »-َصلَّى َّللاَّ

ُ بَْعَضهُْم ِمْن بَْعضٍ  َحاِضٌر لِبَاٍد،  صحيح(«)َدُعوا النَّاَس يَْرُزُق َّللاَّ

، َوَّل  قال المؤلف: َوَّل فِي هََذا اللَّْفِظ َما تََوهَُّموهُ ِمْن اْلَمْيِل َعلَى أَْهِل اْلبَاِديَِة، َّل نَصَّ

لَْم يَقُْل: َدُعوا اْلَحاِضِريَن  -َعلَْيِه السًََّلُم  -أَثََر، َوَّل ُشْبهَةَ بَِوْجٍه ِمْن اْلُوُجوِه؛ ِِلَنَّهُ 

ُ ِمْن أَْهِل اْلبَاِديَِة، إنََّما قَاَل:  ُ بَْعَضهُْم ِمْن بَْعضٍ »يَْرُزقُهُْم َّللاَّ « َدُعوا النَّاَس يَْرُزُق َّللاَّ

ِمْن النَّاِس َكَما أَْهُل اْلَحَضِر َسَواٌء َسَواٌء َوَّل فَْرَق، فَيَْدُخُل فِي هََذا اللَّْفِظ َوأَْهُل اْلبَْدِو 

ِ تََعالَى لِْلبَاِدي ِمْن اْلَحاِضِر، َولِْلبَاِدي ِمْن اْلبَاِدي، َولِْلَحاِضِر ِمْن اْلبَاِدي،  ِرْزُق َّللاَّ

 يًا..َولِْلَحاِضِر ِمْن اْلَحاِضِر: ُدُخوًّل ُمْستَوِ 

ِ »َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: ■ُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ َعْن بَْيِع َحاِضٍر  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)لِبَادٍ 

: أَنَّ ■  ِ »َعْن َسالٍِم اْلَمالِِكيِّ  -أَْعَرابِيًًا َحدَّثَهُ أَنَّهُ قَِدَم بَِجلُوبٍَة لَهُ َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم صَ  ِ، فَقَاَل لَهُ طَْلَحةُ: إنَّ النَّبِيَّ  -لَّى َّللاَّ َصلَّى  -فَنََزَل َعلَى طَْلَحةَ ْبِن َعْبِد َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  وِق فَاْنظُْر َمْن بَايََعَك  -َّللاَّ نَهَى أَْن يَبِيَع َحاِضٌر لِبَاٍد، َولَِكْن اْذهَْب إلَى السُّ

 « .ْرنِي َحتَّى آُمَرَك أَْو أَْنهَاكَ فََشاوِ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َحِكيِم ْبِن أَبِي يَِزيَد َعْن أَبِيِه قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ : -َصلَّى َّللاَّ
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ُجُل أََخاهُ فَْليَنْ » ُ بَْعَضهُْم ِمْن بَْعٍض فَإَِذا اْستَْنَصَح الرَّ  «َصْح لَهُ َدُعوا النَّاَس يَْرُزُق َّللاَّ

 َعْن ُمْسلٍِم اْلَخيَّاِط: أَنَّهُ َسِمَع أَبَا هَُرْيَرةَ يَْنهَى أَْن يَبِيَع َحاِضٌر لِبَاٍد.■ 

َوُسِمَع ُعَمُر  -َعْن ُمْسلٍِم اْلَخيَّاِط: أَنَّهُ َسِمَع أَبَا هَُرْيَرةَ يَقُوُل: نُِهَي أَْن يَبِيَع َحاِضٌر لِبَاٍد ■ 

 َحاِضٌر لِبَاٍد.يَقُوُل: َّل يَبِيُع 

وِق، ُدلُّوهُْم َعلَى ■  َعْن إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ قَاَل: قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب: ُدلُّوهُْم َعلَى السُّ

ْعِر.  الطَِّريِق، َوأَْخبُِروهُْم بِالسِّ

ُد ْبُن ِسيِريَن َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَاَل: َكاَن يُقَاُل: َّل يَبِْع ■  َوِهَي َكلَِمةٌ  -َحاِضٌر لِبَاٍد ُمَحمَّ

 َجاِمَعةٌ َّل يَبِيُع لَهُ َشْيئًا َوَّل يَْبتَاُع لَهُ َشْيئًا.

 1111]َمْسأَلَة بَْيُع ُكلِّ َما ظََهَر ِمْن أَْصنَاِف ثَِماِر اْلَحائِِط[م

ْثَرى، َوالتُّفَّا ِح، َواْلَخْوِخ، َوَسائِِر الثَِّماِر، فَإِْن َكاَن فِي َحائٍِط أَْنَواٌع ِمْن الثَِّماِر ِمْن اْلُكمَّ

: َجاَز بَْيُع ُكلِّ َما ظَهََر ِمْن -فَظَهََر َصًَلُح َشْيٍء ِمْنهَا ِمْن ِصْنٍف ُدوَن َسائِِر أَْصنَافِِه 

ةً، فَإِْن أَْصنَاِف ثَِماِر َذلَِك اْلَحائِِط، َوإِْن َكاَن لَْم يَِطْب بَْعُد إَذا بِيَع ُكلُّ َذلَِك َصْفقَةً َواِحدَ 

ًَلِح، َوإِْن َكاَن قَْد بََدا َصًَلحُ   أََراَد بَْيَعهُ َصْفقَتَْيِن لَْم يَُجْز بَْيُع َما لَْم يَْبُد فِيِه َشْيٌء ِمْن الصَّ

ْنِف بَْعُد َحاَشا ثََمِر النَّْخِل َواْلِعنَِب فَقَْط: فَإِنَّهُ َّل يَُجوُز بَْيُع َشْيٍء ِمْنهُ َّل َوحْ  َدهُ َذلَِك الصِّ

 َوَّل َمَع َغْيِرِه إّلَّ َحتَّى يَْزهَى ثََمُر النَّْخِل، َويَْبَدأَ َسَواُد اْلِعنَِب أَْو ِطيبُهُ.

ِ -بُْرهَاُن َذلَِك  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -: نَهَى َرُسوُل َّللاَّ َعْن بَْيِع الثََّمَرِة َحتَّى يَْبُدَو  -َصلَّى َّللاَّ

ًَلُح الَِّذي بِِه يَِحلُّ بَْيُع الثَِّماِر بَْعَد تَْحِريِمِه ِمْن أَْن يَُكوَن َصًَلُحهَا، َوَّل يَ   -ْخلُو هََذا الصَّ

أََراَد بِِه اْبتَِداَء ظُهُوِر الطِّيِب فِي َشْيٍء ِمْنهُ، أَْو تَنَاِهي الطِّيِب فِي َجِميِعِه  -َعلَْيِه السًََّلُم 

لِِه َعْن آِخِرِه، أَْو فِي أَكْ  ى ِمْنهُ: َكنِْصٍف، أَْو ثُلٍُث، أَوَّ ثَِرِه، أَْو فِي أَقَلِِّه، أَْو فِي ُجْزٍء ُمَسًمً

أَْو ُربٍُع، أَْو ُعْشٍر، أَْو نَْحِو َذلَِك َّل بُدَّ َضُروَرةً ِمْن أََحِد هَِذِه اْلُوُجوِه ، فَِمْن اْلُمَحاِل 

ى  -َعلَْيِه السًََّلُم  -اْلُمْمتَنِِع الَِّذي َّل يُْمِكُن أَْصًًل أَْن يُِريَد  أَْكثََرهُ، أَْو أَقَلَّهُ، أَْو ُجْزًءا ُمَسًمً

ْبَق ِمْنهُ ثُمَّ َّل يَنُصُّ َعلَى َذلَِك َوَّل يُبَيِّنُهُ.. فَبََطلَْت هَِذِه اْلُوُجوهُ بِيَقِيٍن َّل ِمْريَةَ فِيِه، َولَْم يَ 

ًَلِح فِ  ا ظُهُوُر الصَّ ًَلِح إّلَّ َوْجهَاِن فَقَْط: إمَّ ا ُعُموُم الصَّ ، َوإِمَّ ي َشْيٍء ِمْنهُ َوإِْن قَلَّ

فََوَجْدنَاهُ َحتَّى يَْبُدَو َصًَلُحهُ، فََصحَّ أَنَّهُ  -َعلَْيِه السًََّلُم  -: فَنَظَْرنَا فِي لَْفِظِه -لَِجِميِعِه 

ًَلِح: َوبَِصًَلِح َحبٍَّة َواِحَدٍة يُْطلَُق َعلَْيِه فِي اللُّ  َغِة أَنَّهُ قَْد بََدا َصًَلُح هََذا ظُهُوُر الصَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -الثََّمِر، فَهََذا ُمْقتََضى لَْفِظ َرُسوِل َّللاَّ  -َعلَْيِه السًََّلُم  -َولَْو أَنَّهُ -َصلَّى َّللاَّ

الثَِّماِر يَْبُدو َصًَلُح  فَإِنَّ َجِميعَ  -أََراَد َصًَلَح َجِميِعِه لَقَاَل: َحتَّى يَْصلَُح َجِميُعهُ ، َوأَْيًضا 

لَهُ لَفََسَد  بَْعِضِه ثُمَّ يَتَتَابَُع َصًَلُح َشْيٍء َشْيٍء ِمْنهُ، فًََل يَِصحُّ آِخُرهُ إّلَّ َولَْو تََرَك أَوَّ

 ِ ، َوقَْد نَهَى َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوَضاَع بًَِل َشكٍّ  .َعْن إَضاَعِة اْلَمالِ  -َصلَّى َّللاَّ

فًََل نَْعِرُف أََحًدا قَاَل هََذا قَِديًما َوَّل َحِديثًا.. فَإِْذ اِْلَْمُر َكَما َذَكْرنَا فَبَْيُع ثَِماِر  -َوأَْيًضا 

 -اْلَحائِِط اْلَجاِمِع ِِلَْصنَاِف الشََّجِر َصْفقَةً َواِحَدةً بَْعَد ظُهُوِر الطِّيِب فِي َشْيٍء ِمْنهُ: َجائٌِز 

ِ َوهَُو قَْوُل ا َصلَّى  -للَّْيِث ْبِن َسْعٍد؛ ِِلَنَّهُ بَْيُع ثَِماٍر قَْد بََدا َصًَلُحهَا، َولَْم يَقُْل َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  ِزُم -َّللاَّ : إنَّ َذلَِك َّل يَُجوُز إّلَّ فِي ِصْنٍف َواِحٍد، َولَْو َكاَن َذلَِك هَُو الًلَّ

ًَلُم َعلَيْ  -لََما أَْغفََل   بَيَانَهُ. -ِه السَّ
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ًَلِح بَْعُد، َسَواٌء  ا إَذا بِيَع الثََّمُر َصْفقَتَْيِن فًََل يَُجوُز بَْيُع َما لَْم يَْبُد فِيِه َشْيٌء ِمْن الصَّ َوأَمَّ

ًَلُح فِي َغْيِرِه أَْو ِمْن ِصْنٍف آَخَر؛ ِِلَنَّهُ بَْيُع ثََمَرٍة لَ  ْم يَْبُد َكاَن ِمْن ِصْنٍف قَْد بََدا الصَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َصًَلُحهَا َوهََذا َحَراٌم، َوإِنََّما َردَّ َرُسوُل َّللاَّ ِميَر  -َصلَّى َّللاَّ  -الضَّ

 -إلَى الثََّمِر اْلَمبِيِع اْلَمْذُكوِر فِي اْلَخبَِر بًَِل َشكٍّ  -َوهَُو اْلهَاُء الَِّذي فِي " َصًَلِحِه " 

هَُما نَصٌّ آَخُر، َوهَُو نَْهيُهُ فََصحَّ َما قُ  ا النَّْخُل، َواْلِعنَُب، فَقَْد َخصَّ َعلَْيِه  -ْلنَاهُ يَقِينًا. َوأَمَّ

ًَلُم  ، َوَعْن بَْيِع اْلِعنَِب َحتَّى يَْسَودَّ أَْو يَْبُدَو  -السَّ َعْن بَْيِع ثََمِر النَّْخِل َحتَّى تَْزهَى أَْو تَْحَمرَّ

، فًََل يَُجوُز بَْيُع َشْيٍء ِمْن  -ِه فِي َسائِِر الثَِّماِر َصًَلُحهُ بُِدُخولِ  ا َّل يَْسَودُّ َوإِْن َكاَن ِممَّ

ْزهَاِء أَْو ظُهُوِر الطِّيِب  ثَِماِر النَّْخِل، َواْلِعنَِب؛ إّلَّ َحتَّى يَِصيَر اْلَمبِيُع ِمْنهَُما فِي َحاِل اْْلِ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -ِه فِيِه نَْفِسِه بِالسََّواِد، أَْو بَِغْيرِ   َوبِاّلَِلَّ

اةًّ َكَسنٍَة[م  1111]َمْسأَلَة بَْيُع فَِراِخ اْلَحَماِم فِي اْلبُْرِج ُمدَّةًّ ُمَسمَّ

اةً َكَسنٍَة، أَْو ِستَِّة أَْشهٍُر، أَْو نَْحِو َذلَِك؛  َوَّل يَِحلُّ بَْيُع فَِراِخ اْلَحَماِم فِي اْلبُْرِج ُمدَّةً ُمَسمَّ

نَّهُ بَْيُع َما لَْم يُْخلَْق، َوبَْيُع َغَرٍر َّل يُْدَرى َكْم يَُكوُن، َوَّل أَيُّ ِصفٍَة يَُكوُن فَهَُو أَْكُل َماٍل ِِلَ 

بِاْلبَاِطِل، َوإِنََّما اْلَواِجُب فِي اْلَحًَلِل فِي َذلَِك بَْيُع َما ظَهََر ِمْنهَا بَْعَد أَْن يَقَِف اْلبَائُِع أَْو 

َواْلُمْشتَِري أَْو َوِكيلُهُ َعلَْيهَا، َوإِْن لَْم يَْعِرفَا أَْو أََحُدهَُما َعَدَدهَا أَْو يََرهَا أََحُد َمْن َوِكيلُهُ، 

 َذَكْرنَا فَيَقَُع اْلبَْيُع بَْينَهَُما َعلَى ِصفَِة الَِّذي َرآهَا ِمْنهَُما.

ِري: َكانَْت َمْوُجوَدةً ِحيَن اْلبَْيِع فََدَخلَْت فِيِه، فَإِْن تََداَعيَا بَْعَد َذلَِك فِي فَِراٍخ فَقَاَل اْلُمْشتَ 

ي َوقَاَل اْْلَخُر: لَْم تَُكْن َمْوُجوَدةً ِحينَئٍِذ، َوَّل بَيِّنَةَ: َحلَفَا َمًعا، َوقُِضَي بِهَا بَْينَهَُما، ِِلَنَّهَا فِ 

َراِء لِْلفِ  َراِخ الَّتِي فِي اْلبُْرِج، َوِهَي بِيَِد َصاِحِب أَْيِديِهَما َمًعا، ِهَي بِيَِد اْلُمْشتَِري بَِحقِّ الشِّ

هَاِت َواْلَمَكاِن  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق، إّلَّ إْن َكاَن  -اِْلَْصِل بَِحقِّ ِمْلِكِه لِْْلَْصِل ِمْن اِْلُمَّ َوبِاّلَِلَّ

َف َذلَِك ثُمَّ ادََّعى أَنَّهُ بَقِ  َي لَهُ َشْيٌء هُنَالَِك فَهَُو لِْلبَائِِع اْلُمْشتَِري قَبََض ُكلَّ اْلفَِراِخ َوَعرَّ

 َوْحَدهُ َمَع يَِمينِِه؛ ِِلَنَّهُ ُمدًَّعى َعلَْيِه فِيَما بِيَِدِه.

َغاِر ِمْن َجِميِع اْلَحيََواِن ِحيَن تُولَُد[م  1111]َمْسأَلَة بَْيُع الصِّ

َغاِر ِمْن َجِميِع اْلَحيََواِن ِحيَن تُولَدُ  ، َويُْجبَُر ِكًَلهَُما َعلَى تَْرِكهَا َمَع َوَجائٌِز بَْيُع الصِّ

هَاِت إلَى أَْن يَِعيَش ُدونَهَا َعْيًشا َّل َضَرَر فِيِه َعلَْيهَا، َوَكَذلَِك يَُجوُز بَْيُع اْلبَْيِض  اِْلُمَّ

هَاِت.اْلَمْحُضونَِة، َويُْجبَُر ِكًَلهَُما َعلَى تَْرِكهَا إلَى أَْن تَْخُرَج َوتَْستَْغنَِي َعْن اِْلُ   مَّ

ُ اْلبَْيَع{ ]البقرة: -بُْرهَاُن َذلَِك  : }َوأََحلَّ َّللاَّ ِ َعزَّ َوَجلَّ  [ .٢٧١: قَْوُل َّللاَّ

ِ تََعالَى: }َوتََعاَونُوا َعلَى اْلبِ  هَاِت فَلِقَْوِل َّللاَّ ا تَْرُك ُكلِّ َذلَِك إلَى أَْن يَْستَْغنَِي َعْن اِْلُمَّ رِّ َوأَمَّ

[ َوالنَّْهُي َعْن إَضاَعِة اْلَماِل ٢َعاَونُوا َعلَى اِْلْثِم َواْلُعْدَواِن{ ]المائدة: َوالتَّْقَوى َوّل تَ 

هَاِت قَْبَل  َغاِر َعْن اِْلُمَّ ِديِد َعلَى َمْن َعذََّب اْلَحيََواَن َوأَْصبََرهَا، َوإَِزالَةُ الصِّ َواْلَوِعيِد الشَّ

إّلَّ َمْن َذبََحهَا لِْْلَْكِل فَقَْط َعلَى َما َذَكْرنَا فِي " ِكتَاِب َما اْستِْغنَائِهَا َعْنهَا َعَذاٌب لَهَا َوقَْتٌل 

يَِحلُّ أَْكلُهُ َوَما يَْحُرُم " َوإَِزالَةُ اْلبَْيِض بَْعَد أَْن تََغيََّرْت بِاْلَحْضِن َعْن َحالِهَا إَضاَعةٌ 

 لِْلَماِل.

 1111لبلح َوَغْيره بَْعضه بِبَْعِض[م]َمْسأَلَة بَْيُع َشْيٍء ِمْن ثََمِر النَّْخِل ِمْن ا

ْهِو، َواْلُمْكِث، َواْلُحْلقَاِن،  َوَّل يَِحلُّ بَْيُع َشْيٍء ِمْن ثََمِر النَّْخِل، ِمْن: اْلبَلَِح، َواْلبُْسِر، َوالزَّ
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طَِب بَْعُضهُ بِبَْعٍض ِمْن ِصْنفِِه، أَْو ِمْن ِصْنٍف آ َخَر ِمْنهُ َواْلَمْعِو، َواْلَمْعِد، والثغد، َوالرُّ

َوَّل بِالثََّمِر، َوَّل ُمتََماثًًِل َوَّل ُمتَفَاِضًًل، َوَّل نَْقًدا َوَّل نَِسيئَةً، َوَّل فِي ُرُءوِس النَّْخِل َوَّل 

 َمْوُضوًعا فِي اِْلَْرِض.

طَِب بُِكلِّ َشْيٍء يَِحلُّ بَْيُعهُ، َحاَشا َما َذَكْرنَا نَ  ْهِو، َوالرُّ َراِهِم َويَُجوُز بَْيُع الزَّ ْقًدا َوبِالدَّ

َطِب َوْحَدهُ. نَانِيِر نَْقًدا َونَِسيئَةً، َحاَشا اْلَعَرايَا فِي الرُّ  َوالدَّ

َطِب لِْْلَْكِل فَأُبِيَح لَهُْم أَْن  طَُب َويَُكوُن قَْوٌم يُِريُدوَن اْبتِيَاَع الرُّ َوَمْعنَاهَا أَْن يَأْتَِي الرُّ

لنَّْخِل بَِخْرِصهَا تَْمًرا فِيَما ُدوَن َخْمَسِة أَْوُسٍق، يَْدفَُع التَّْمَر يَْبتَاُعوا ُرطَبًا فِي ُرُءوِس ا

طَِب َوَّل بُدَّ  َوَّل يَِحلُّ بِتَأِْخيٍر، َوَّل فِي َخْمَسِة أَْوُسٍق فََصاِعًدا، َوَّل  -إلَى َصاِحِب الرُّ

ا قُْلنَا: أَنَّهُ َّل يَُجوُز فَْسٌخ أَبًَدا، َوَضِمَن بِأَقَلَّ ِمْن َخْرِصهَا تَْمًرا َوَّل بِأَْكثََر، فَإِْن َوقََع مَ 

 َضَماَن اْلَغْصِب.

 -أقوال الفقهاء:

ِد ْبِن اْلَحَسِن، ■ ، َواللَّْيِث، َوأَبِي يُوُسَف، َوُمَحمَّ قول المؤلف هو قول:َمالٍِك، َوالشَّافِِعيِّ

أَْقَواِل ُسْفيَاَن، َوأَْحَمَد، َوإِْسَحاَق ، َولَْم َوهَُو اْلَخاِرُج ِمْن  -َوأَبِي ثَْوٍر، َوأَبِي ُسلَْيَماَن 

 يُِجْز َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب قَفِيَز ُرطٍَب بِقَفِيٍز ِمْن َجاٍف.

طَِب بِالتَّْمِر َكْيًًل بِِمْثلِِه نَْقًدا َوّل يجوز ُمتَفَاِضًًل َوَّل نَِسيئَةً .)أبو حنيفة ■  يجوز بَْيُع الرُّ

ةً بِالتَّْمِر، َولَْم يُِجْز َذلَِك َّل فِي َوقَاَل: إنََّما يَ  ْحُرُم بَْيُع الثََّمِر الَِّذي فِي ُرُءوِس النَّْخِل َخاصَّ

 اْلَعَرايَا َوَّل فِي َغْيِرهَا(

وا أَْيًضا ⊙ َطُب، َوالتَّْمُر ِمْن أَْن يَُكونَا  -قال المؤلف: َواْحتَجُّ بِأَْن قَالُوا: َّل يَْخلُو الرُّ

بَاَحِة ِجْنًسا َوا ِحًدا أَْو ِجْنَسْيِن، فَإِْن َكانَا ِجْنًسا َواِحًدا فَالتََّماثُُل فِي اْلِجْنِس اْلَواِحِد َجائٌِز، ِْلِ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوِل َّللاَّ التَّْمَر بِالتَّْمِر ِمْثًًل بِِمْثٍل، َوإِْن َكانَا ِجْنَسْيِن فََذلَِك  -َصلَّى َّللاَّ

ِ فِيِهَما أَجْ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوُز، لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ إَذا اْختَلَفَْت اِْلَْصنَاُف فَبِيُعوا : »-َصلَّى َّللاَّ

 « .َكْيَف ِشْئتُْم إَذا َكاَن يًَدا بِيَدٍ 

ٍد: فَنَقُوُل لَهُْم: الَِّذي أَبَاَح التَّْمَر بِالتَّْمِر ُمتََماثًًِل يًَدا  بِيٍَد، َوأََمَرنَا إَذا اْختَلَفَْت قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

طَِب بِالتَّْمِر  اِْلَْصنَاُف أَْن نَبِيَع َكْيَف ِشْئنَا إَذا َكاَن يًَدا بِيٍَد، هَُو الَِّذي نَهَانَا َعْن بَْيِع الرُّ

بَا، َولَْيَسْت طَاَعتُ  هُ فِي بَْعِض َما أََمَر بِِه ُجْملَةً، َوَعْن بَْيِع التَّْمِر بِالتَّْمِر، َوأَْخبََرنَا: أَنَّهُ الرِّ

ْن قَالَهُ، بَْل طَاَعتُهُ فِي ُكلِّ َما أََمَر بِِه  َواِجبَةً َوفِي بَْعِضِه َغْيَر َواِجبٍَة، هََذا ُكْفٌر ِممَّ

 َواِجبَةٌ..

طَِب َجائٌِز.)مالك(■   بَْيُع الرُّ

 العرايا ماهى ؟☆

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن.قول المؤلف في العرايا هو قول: يَْحيَى ْبِن َسِعي■  ٍد اِْلَْنَصاِريِّ

النَّْخلَةُ َوالنَّْخلَتَاِن َوالنََّخًَلُت تُْجَعُل لِْلقَْوِم فَيَبِيُعوَن ثََمَرهَا بَِخْرِصهَا تَْمًرا.) َزْيِد ْبِن ■ 

ِد ْبِن إِْسَحاَق ، َوقَاَل ُسْفيَ  ، َوُمَحمَّ اُن ْبُن ُحَسْيٍن، ثَابٍِت، َويَْحيَى ْبِن َسِعيٍد اِْلَْنَصاِريِّ

وا بَِذلَِك  ، َوأَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل ِمْثَل هََذا، إّلَّ أَنَّهُْم َخصُّ َوُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ، َواِْلَْوَزاِعيُّ
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يُعوهَا بَِما اْلَمَساِكيَن يُْجَعُل لَهُْم ثََمُر النَّْخِل فَيَْصُعُب َعلَْيِهْم اْلقِيَاُم َعلَْيهَا، فَأُبِيَح لَهُْم أَْن يَبِ 

 َشاُءوا ِمْن التَّْمِر(

ُجُل يُْعِري النَّْخلَةَ، أَْو يَْستَْثنِي ِمْن َمالِِه النَّْخلَةَ أَْو النَّْخلَتَْيِن يَأُْكلُهَا ■  أَنَّ اْلَعِريَّةَ الرَّ

)  فَيَبِيُعهَُما بِِمْثِل َخْرِصِهَما تَْمًرا.) َعْبِد َربِِّه ْبِن َسِعيٍد اِْلَْنَصاِريِّ

ُجُل َرُجًًل آَخَر ثََمَرةَ نَْخلٍَة أَْو نَْخلَتَْيِن ثُمَّ يَْبُدَو لَهُ فَيُْعِطيَهُ َمَكانَ ■   اْلَعِريَّةُ أَْن يَهََب الرَّ

 ثََمِر َما أَْعطَاهُ تَْمًرا يَابًِسا فَيَْخُرَج بَِذلَِك َعْن إْخًَلِف اْلَوْعِد.)أبو حنيفة(

جُ ■  ُل ِْلَخَر ثََمَر نَْخلٍَة أَْو نَْخلَتَْيِن أَْو نََخًَلٍت ِمْن َمالِِه َويَُكوُن اْلَعِريَّةُ أَْن يَهََب الرَّ

اْلَواِهُب َساِكنًا بِأَْهلِِه فِي َذلَِك اْلَحائِِط فَيَُشقُّ َعلَْيِه ُدُخوُل اْلُمْعِري فِي َذلَِك اْلَحائِِط، فَلَهُ 

ا يًَدا أَْن يَْبتَاَع ِمْنهُ َذلَِك الثََّمِر بَِخْرِصِه تَ  ْمًرا إلَى اْلِجَداِد َوَّل يَُجوُز إّلَّ نَِسيئَةً َوَّل بُدَّ، َوأَمَّ

 بِيٍَد فًََل.)مالك(

طَِب، َوهُنَاَك قَْوٌم فُقََراُء َّل َماَل لَهُْم، َويُِريُدوَن اْبتِيَاَع ُرطٍَب ■  اْلَعِريَّةُ أَْن يَأْتَِي أََواُن الرُّ

طََب يَأُْكلُونَهُ َمَع النَّاِس، َولَ  هُْم فُُضوُل تَْمٍر ِمْن أَْقَواتِِهْم، فَأُبِيَح لَهُْم أَْن يُْشتََرْوا الرُّ

 بَِخْرِصهَا ِمْن التَّْمِر فِيَما ُدوَن َخْمَسِة أَْوُسٍق نَْقًدا َوَّل بُدَّ.)الشافعي(

 -األحاديث واآلثار:

ِ »عن ابن عمر ■  ُ َعلَْيِه وَ  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ َعْن بَْيِع الثَّْمِر  -َسلََّم َصلَّى َّللاَّ

 صحيح ومثله عن رافع بن خديج وأبي هريرة(«)بِالتَّْمرِ 

ِ »عن َسْهُل ْبُن أَبِي َحْثَمةَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ نَهَى َعْن بَْيِع التَّْمِر  -َصلَّى َّللاَّ

بَا  صحيح(«)بِالتَّْمِر َوقَاَل: َذلَِك الرِّ

ِ »ُعَمَر  اْبنِ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ ، َواْلُمَزابَنَةُ أَْن « َعْن اْلُمَزابَنَةِ  -َصلَّى َّللاَّ

ى بَِكْيٍل، إْن َزاَد فَلِي َوإِْن نَقََص فََعلَيَّ  يُبَاَع َما فِي ُرُءوِس النَّْخِل ِمْن ثََمٍر بِتَْمٍر ُمَسًمً

 ".)صحيح(

ةَ لَهُْم فِي َشْيٍء ِمْن هَِذِه اِْلَْخبَاِر؛ ِِلَنَّنَا لَْم نُنَاِزْعهُْم فِي تَْحِريِم قال المؤلف: َّل ُحجَّ 

طَِب فِي ُرُءوِس النَّْخِل بِالتَّْمِر َكْيًًل، نََعْم، َوَغْيَر َكْيٍل، َوَّل نَاَزْعنَاهُْم فِي أَنَّ هََذا  الرُّ

يهَاٌم َضِعيٌف، َولَْيَس فِي َشْيٍء ِمْن هَِذِه اِْلَْخبَاِر َوَّل ُمَزابَنَةٌ فَاْحتَِجاُجهُْم بِهَا تَْمِويهٌ َوإِ 

فَةُ فَقَْط َوَّل فِي َشْيٍء ِمْن هََذا:  أَنَّ َغْيِرهَا: أَنَّهُ َّل يَْحُرُم ِمْن بَْيِع الثََّمِر بِالتَّْمِر إّلَّ هَِذِه الصِّ

ِْلَْخبَاِر فَهَُو بَْعُض َما فِي َحِديِث اْبِن ُعَمَر لَِكْن ُكلُّ َما فِي هَِذِه ا -َما َعَدا هََذا فََحًَلٌل 

 الَِّذي َصدَّْرنَا بِِه َوبَْعُض َما فِي َحِديِث َسْهِل ْبِن أَبِي َحْثَمةَ، َوَرافٍِع، َوأَبِي هَُرْيَرةَ.

يهَا ِمْن ِزيَاَدِة اْلُحْكِم َوتِْلَك اِْلَْخبَاُر َجَمَعْت َما فِي هَِذِه َوَزاَدْت َعلَْيهَا، فًََل يَِحلُّ تَْرُك َما فِ 

 ِمْن أَْجِل أَنَّهَا لَْم تُْذَكْر فِي هَِذِه اِْلََحاِديِث.

يُن اْلقَيُِّم فًَل تَْظلُِموا فِيِهنَّ أَْنفَُسكُ  ِ تََعالَى }ِمْنهَا أَْربََعةٌ ُحُرٌم َذلَِك الدِّ ْم{ َكَما أَنَّ قَْوَل َّللاَّ

ةً فِي إبَ ٢٤]التوبة:  لِهَا َعْن  -اَحِة الظُّْلِم فِي َغْيِرهَا [ لَْيَس ُحجَّ َرائِِع أَوَّ َوهََكَذا َجِميُع الشَّ

 آِخٍر، لَْيَسْت ُكلُّ َشِريَعٍة َمْذُكوَرةً فِي ُكلِّ َحِديٍث..

َعْن َعطَاٍء َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: الثََّمُر بِالتَّْمِر َعلَى ُرُءوِس النَّْخِل ُمَكايَلَةً إْن َكاَن ■ 

 نَهَُما ِدينَاٌر أَْو َعَشَرةُ َدَراِهَم فًََل بَأَْس بِه.)صحيح(بَيْ 
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ِ »َعْن اْبِن ُعَمَر ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ فََذَكَر اْلُمَزابَنَةَ، َواْلُمَزابَنَةُ:  -َصلَّى َّللاَّ

بِ   صحيح(«)يِب َكْيًًل بَْيُع الثََّمِر بِالتَّْمِر َكْيًًل، َوبَْيُع اْلَكْرِم بِالزَّ

ِ »َعْن َزْيِد ْبِن ثَابٍِت ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َص، لَِصاِحِب اْلَعِريَِّة  -َصلَّى َّللاَّ َرخَّ

 صحيح(«)أَْن يَبِيَعهَا بَِخْرِصهَا ِمْن التَّْمرِ 

ةٌ أَْصًًل، َوإِ  طَِب هَُو قال المؤلف: لَْيَس لَهُْم فِي هََذا اْلَحِديِث ُحجَّ نََّما فِيِه أَنَّ َصاِحَب الرُّ

طََب َكَذلَِك  -الَِّذي يَبِيُعهُ بَِخْرِصِه تَْمًرا  َونَْحُن هََكَذا نَقُوُل، َوَجائٌِز ِعْنَدنَا أَْن نَبِيَع الرُّ

طَِب َوْحَدهُ بِِهبٍَة أَْو الَِّذي هَُو لَهُ َوالنَّْخُل َمًعا، َوَجائٌِز أَْن نَبِيَعهُ أَْيًضا َكَذلَِك ِمْن َمالِك الرُّ 

ِ اْلَحْمُد، َولَ  ْيَس بِِشَراٍء أَْو بِِميَراٍث أَْو بِإَِجاَزٍة أَْو بِإِْصَداٍق فَهََذا اْلَخبَُر ُمَوافٌِق لِقَْولِنَا َوّلِِلَّ

 فِيِه إّلَّ ِصفَةُ اْلبَائِِع فَقَْط، َولَْيَس فِيِه َمْن هَُو اْلُمْشتَِري.

ِ »يٍج، َوَسْهَل ْبَن أَبِي َحْثَمةَ َحدَّثَاهُ عن َرافَِع ْبَن َخدِ ■  ُ َعلَْيِه  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 .)صحيح(« نَهَى َعْن اْلُمَزابَنَِة الثََّمِر بِالتَّْمِر إّلَّ أَْصَحاَب اْلَعَرايَا فَإِنَّهُ أَِذَن لَهُمْ  -َوَسلََّم 

َحاَب اْلَعَرايَا أَِذَن لَهُْم فِي الثْمِر بِالتَّْمِر فَقَْط، َوهََكَذا نَقُوُل قال المؤلف: َوإِنََّما فِيِه: أَنَّ أَصْ 

ةٌ. -  فَبَطََل أَْن يَُكوَن لَِشْيٍء ِمْن هََذْيِن اْلقَْولَْيِن فِي َشْيٍء ِمْن هََذْيِن اْلَخبََرْيِن ُحجَّ

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ■  ُ عَ  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َص فِي بَْيِع  -لَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ َرخَّ

 يَُشكُّ َداُود.)صحيح(« اْلَعَرايَا بَِخْرِصهَا فِيَما ُدوَن َخْمَسِة أَْوُسٍق أَْو فِي َخْمَسِة أَْوُسقٍ 

قال المؤلف بعد أن وصف الحديث بأنه البرهان على صحة قوله بابتياع الرطب 

، فَهَُو بخرصها تمرا على العموم : فَاْليَقِي ُن َواقٌِع فِيَما ُدوَن َخْمَسِة أَْوُسٍق بًَِل َشكٍّ

 ، َمْخُصوٌص فِيَما َحُرَم ِمْن بَْيِع الثَّْمِر بِالتَّْمِر، َوَّل يَُجوُز أَْن يُبَاَح ُمتَيَقَُّن اْلَحَراِم بَِشكٍّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َولَْو أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ةُ، فَلَمْ أَبَاَح ذَ  ُ تََعالَى َحتَّى يُبَلََّغ إلَْينَا ُمبَيَّنًا، َوتَقُوَم بِِه اْلُحجَّ  لَِك فِي َخْمَسِة أَْوُسٍق لََحفِظَهُ َّللاَّ

ُ تََعالَى َذلَِك، فَأَْيقَنَّا أَنَّهُ لَْم يُبِْحهُ نَبِيُّهُ  ٍق، لَِكْن قَطُّ فِي َخْمَسِة أَْوسُ  -َعلَْيِه السًََّلُم  -يَْفَعْل َّللاَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق ، فًََل يَُجوُز ِِلََحٍد أَْن يَْبلَُغ َذلَِك فِي َعاٍم َواِحٍد  -فِيَما ُدونَهَا بِيَقِيٍن  َوبِاّلَِلَّ

فِي َصْفقٍَة َواِحَدٍة، َوَّل فِي َصفَقَاِت َخْمَسِة أَْوُسٍق أَْصًًل، َّل اْلبَائُِع َوَّل اْلُمْشتَِري؛ ِِلَنَّهُ 

ِ يُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم. -َخالُِف أَْمَر َرُسوِل َّللاَّ  َصلَّى َّللاَّ

ِ »عن َزْيد ْبَن ثَابٍِت َحدَّثَهُ ■ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َص فِي اْلَعِريَِّة  -َصلَّى َّللاَّ َرخَّ

 صحيح(«)ايَأُْخُذهَا أَْهُل اْلبَْيِت بَِخْرِصهَا تَْمًرا يَأُْكلُونَهَا ُرطَبً 

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -عن َسْهُل ْبُن أَبِي َحْثَمةَ َعْن النَّبِيِّ ■ أَنَّهُ نَهَى َعْن بَْيِع » -َصلَّى َّللاَّ

َص فِي بَْيِع اْلَعِريَِّة َوالنَّخْ  بَا تِْلَك اْلُمَزابَنَةُ، إّلَّ أَنَّهُ َرخَّ ِة لَ التَّْمِر بِالتَّْمِر َوقَاَل: َذلَِك الرِّ

 صحيح(«)َوالنَّْخلَتَْيِن يَأُْخُذهَا أَْهُل اْلبَْيِت بَِخْرِصهَا تَْمًرا يَأُْكلُونَهَا ُرطَبًا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قال المؤلف: تَْحِديُد النَّبِيِّ  َما ُدوَن »فِي َحِديِث أَبِي هَُرْيَرةَ  -َصلَّى َّللاَّ

َحاِديِث؛ ِِلَنَّهُ إْن َكاَن فِي النَّْخلَتَْيِن َخْمَسةُ أَْوُسٍق لَْم يَْقِضي َعلَى هَِذِه اِْلَ « َخْمَسِة أَْوُسقٍ 

يَُجْز، َوإِْن َكاَن فِي النََّخًَلِت أَقَلُّ ِمْن َخْمَسِة أَْوُسٍق َجاَز َذلَِك فِيهَا؛ ِِلَنَّ تَْحِديَد اْلَخْمَسِة 

، َوِزيَاَدةُ بَ   يَاٍن، َوَّل يَُجوُز تَْرُكهَا.اِْلَْوُسِق ِزيَاَدةُ ُحْكٍم، َوِزيَاَدةُ َحدٍّ

ُجُل فِي َمالِِه النَّْخلَةَ َوالنَّْخلَتَْيِن.■   َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: َكانَْت اْلَعَرايَا أَْن يُْعِرَي الرَّ
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 قَاَل المؤلف: لَْيَس فِي هََذا بَيَاُن ُحْكِم اْلَعَرايَا.

َراء للكل[م]َمْسأَلَة اْبتَاَع رطبا لألكل ثُمَّ َماَت َوَكانَ   1111ْت نيته ِعْند الشِّ

فََمْن اْبتَاَع َكَذلَِك ُرطَبًا لِْْلَْكِل ثُمَّ َماَت فَُوِرثَْت َعْنهُ، أَْو َمِرَض، أَْو اْستَْغنَى َعْن أَْكلِهَا إّلَّ 

طََب ِمْلكً  ، فَقَْد َملََك الرُّ ا َصِحيًحا، َويَْفَعُل فِيِه أَنَّهُ ِحيَن اْشتََراهَا َكانَْت نِيَّتُهُ أَْكلَهَا بًَِل َشكٍّ

 َما َشاَء ِمْن بَْيٍع أَْو َغْيِرِه.

 1111]َمْسأَلَةٌ ُحْكُم اْلَعَرايَا فِي َشْيٍء ِمْن الثَِّماِر[م

َوَّل  -َوَّل يَُجوُز ُحْكُم اْلَعَرايَا اْلَمْذُكوُر فِي َشْيٍء ِمْن الثَِّماِر َغْيَر ثَِماِر النَّْخِل َكَما َذَكْرنَا 

يَُجوُز بَْيُع َشْيٍء ِمْن الثَِّماِر ِسَوى ثََمِر النَّْخِل بَِخْرِصهَا أَْصًًل، َّل فِي ُرُءوِس النَّْخِل َوَّل 

بِيِب َكْيًًل، َّل َمْجُموًعا َوَّل  َمْجُموَعٍة فِي اِْلَْرِض أَْصًًل ،َوَّل يَِحلُّ أَْن يُبَاَع اْلِعنَُب بِالزَّ

ْرِع بِاْلِحْنطَِة.فِي ُعوِدِه، َوَّل بَْيُع ا  لزَّ

ِ »اْبِن ُعَمَر قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ َعْن اْلُمَزابَنَِة، َواْلُمَزابَنَةُ  -َصلَّى َّللاَّ

بِيِب بِاْلِعنَِب َكْيًًل، َوَعْن ُكلِّ ثََمٍر بَِخرْ   « .ِصهِ بَْيُع ثََمِر النَّْخِل بِالتَّْمِر َكْيًًل َوبَْيُع الزَّ

ِ »عن اْبِن ُعَمَر أَنَّهُ أَْخبََرهُ ■ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ نَهَى َعْن بَْيِع  -َصلَّى َّللاَّ

ْرِع بِاْلِحْنطَِة َكْيًًل   صحيح(«)الزَّ

ِ »َعْن اْبِن ُعَمَر ■ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ نَِة أَْن يَبِيَع ثََمَر َعْن اْلُمَزابَ  -َصلَّى َّللاَّ

َحائِِطِه إْن َكانَْت نَْخًًل بِتَْمٍر َكْيًًل، َوإِْن َكاَن َكْرًما أَْن يَبِيَعهُ بَِزبِيٍب َكْيًًل، َوإِْن َكاَن 

 صحيح(«)َزْرًعا أَْن يَبِيَعهُ بَِكْيِل طََعامٍ 

 1111َمْسأَلَةٌ ثََمُر َما َعَدا ثََمر النَّْخل يُبَاع يابسه برطبه[م] 

فَإِْن َكاَن ثََمُر َما َعَدا ثََمِر النَّْخِل َجاَز أَْن يُبَاَع بِيَابٍِس َوُرطٍَب ِمْن ِصْنفِِه، َوِمْن َغْيِر 

 ِصْنفِِه بِأَْكثََر ِمْنهُ، َوبِأَقَلَّ َوِمْثلِِه، َوأَْن يَُسلََّم فِي ِجْنِسِه َوَغْيِر ِجْنِسِه َما لَْم يَُكْن بَِخْرِصهِ 

ُ اْلبَْيَع{ َكَما َذَكرْ  َ تََعالَى قَاَل: }َوأََحلَّ َّللاَّ نَا، َوَما لَْم يَُكْن َزبِيبًا َكْيًًل بِِعنٍَب؛ ِِلَنَّ َّللاَّ

َم َعلَْيُكْم{ ]اِلنعام: ٢٧١]البقرة:  َل لَُكْم َما َحرَّ [ .. فَإِْن ١١٢[ َوقَاَل تََعالَى: }َوقَْد فَصَّ

طَِب بِاْليَ  َطُب  -َعلَْيِه السًََّلُم  -أَنَّهُ »ابِِس َوُرِوَي قِيَل: قَْد نَهَى َعْن الرُّ َسأََل: أَيَْنقُُص الرُّ

طَُب إَذا يَبَِس، فَإِنَّ « إَذا يَبَِس؟ فَقِيَل: نََعْم، فَنَهَى َعْن بَْيِعِه بِالتَّْمرِ  ا أَيَْنقُُص الرُّ قُْلنَا: أَمَّ

ِ ْبِن يَِزيَد َعْن َزْيٍد أَبِي َعيَّاٍش َعْن َسْعٍد، َمالًِكا، َوإِْسَماِعيَل ْبَن أَُميَّةَ َرَويَاهُ َعْن عُ  بَْيِد َّللاَّ

ةً: ِزيَاَدةُ أَبِي َعيَّاٍش َمْولَى بَنِي ُزْهَرةَ  َوهَُو َرُجٌل َمْجهُوٌل َّل يُْدَرى َمْن  -َوقَاَل َمالٌِك َمرَّ

طَِب ثُمَّ لَْو َصحَّ لََما َوَجَب أَْن يَُكوَن َذلَِك ِعلَّةً لَِغيْ  -هَُو  ِر َما نَصَّ َعلَْيِه فِيِه ِمْن الرُّ

طَُب بِاْليَابِِس فَ  ا الرُّ .. َوأَمَّ ِ َعزَّ َوَجلَّ يًا لُِحُدوِد َّللاَّ ًَل بِالتَّْمِر َوْحَدهُ؛ ِِلَنَّهُ َكاَن يَُكوُن تََعدِّ

 ِ ينَاهُ ِمْن طَِريِق أَبِي َصالٍِح َعْبِد َّللاَّ  - ْبِن َصالٍِح َكاتِِب اللَّْيِث يَِصحُّ أَْصًًل؛ ِِلَنَّهُ أَثٌَر ُروِّ

َوهَُو  -َوَغْيُرهُ  -َوهَُو َضِعيٌف  -َعْن اللَّْيِث ْبِن َسْعٍد َعْن أَُساَمةَ ْبِن َزْيٍد  -َوهَُو َضِعيٌف 

ِ ْبِن يَِزيَد َمْولَى اِْلَْسَوِد ْبِن ُسْفيَاَن َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبِن َعبْ  -َمْجهُوٌل  ْحَمِن َعْن َعْبِد َّللاَّ ِد الرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ْبِن َعْوٍف َعْن بَْعِض أَْصَحاِب النَّبِيِّ  ِ » -َصلَّى َّللاَّ َصلَّى  -ُسئَِل َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  طَُب؟ قَالُوا: نََعْم، قَاَل: َّل يُبَاُع  -َّللاَّ َعْن ُرطٍَب بِتَْمٍر؟ فَقَاَل: أَيَْنقُُص الرُّ

طَ  ْدنَا فِي اِْلَْخِذ بِِه.« ُب بِاْليَابِسِ الرُّ  َوِمْثُل هََذا َّل يَِحلُّ اِّلْحتَِجاُج بِِه، َولَْو َصحَّ لََما تََردَّ



 

214 
 

 -األحاديث واآلثار:

ِ »َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ َعْن  -َصلَّى َّللاَّ

ْرِع َواْلُمَزابَنَةُ فِي النَّْخلِ اْلُمحَ   « .اقَلَِة، َواْلُمَزابَنَِة، فَاْلُمَحاقَلَةُ فِي الزَّ

ُ َعْنهُ  -قال المؤلف: هََذا نَصُّ لَْفِظ أَبِي َسِعيٍد  َوهََذا نَصُّ قَْولِنَا؛ ِِلَنَّهُ لَْم يََر  -َرِضَي َّللاَّ

ِ َربِّ اْلَعالَِميَن  -فِي َسائِِر الثَِّماِر  اْلُمَزابَنَةَ إّلَّ فِي النَّْخِل َوْحَدهُ، َّل  َوَما نَْعلَُم  -َواْلَحْمُد ّلِِلَّ

َحابَِة  ُ َعْنهُْم  -لَهُ ِمْن الصَّ  ُمَخالِفًا. -َرِضَي َّللاَّ

ِ »َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -إنَّ َرُسوَل َّللاَّ ِة أَْن نَهَى َعْن اْلُمَزابَنَ  -َصلَّى َّللاَّ

يَبِيَع ثََمَر َحائِِطِه إْن َكانَْت نَْخًًل بِتَْمٍر َكْيًًل، َوإِْن َكاَن َكْرًما أَْن يَبِيَعهُ بَِزبِيٍب َكْيًًل، َوإِْن 

 صحيح(«)َكاَن َزْرًعا أَْن يَبِيَعهُ بَِكْيِل طََعامٍ 

 1111]َمْسأَلَة بَْيع التَّْمر بَِغْيِر الدََّراِهم َوالدَّنَانِير[م

َوقَْد َرَوْيتُْم ..َعْن َعطَاٍء،  -إِْن قَاَل قَائٌِل: فَأَْنتُْم اْلُمْنتَُموَن إلَى اِْلَْخِذ بَِما َصحَّ ِمْن اْْلثَاِر فَ 

بَْيِر َعْن َجابٍِر قَاَل  ِ »َوأَبِي الزُّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ َعْن بَْيِع الثََّمِر  -َصلَّى َّللاَّ

َراِهمِ َحتَّى يَطِ  نَانِيِر، َوالدَّ  « .يَب، َوَّل يُبَاُع َشْيٌء ِمْنهُ إّلَّ بِالدَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوَرَوْيتُُموهُ أَْيًضا .. َعْن َعطَاٍء َعْن َجابٍِر َعْن َرُسوِل َّللاَّ َوهََذا  -َصلَّى َّللاَّ

ِة. حَّ  َخبٌَر فِي َغايَِة الصِّ

ِ تََعالَى  التَّْوفِيُق: نََعْم؛ ِِلَنَّ الثَِّماَر ُكلَّهَا إَذا يَبَِسْت ُجدَّْت أَْو لَْم تَُجدَّ فَِهَي ثَِماٌر قَْد قُْلنَا َوبِاّلَِلَّ

 طَابَْت بًَِل ِخًَلٍف ِمْن أََحٍد، َوَّل ِخًَلَف فِي اللَُّغِة.

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوقَْد َصحَّ َعْن َرُسوِل َّللاَّ َمَر بِبَْيِع التَّْمِر يًَدا بِيٍَد، َكْيًًل أَنَّهُ أَ  -َصلَّى َّللاَّ

 بَِكْيٍل، ِمْثًًل بِِمْثٍل، َوأََمَر بِبَْيِعِه بَِغْيِر ِصْنفِِه َكْيَف ِشْئنَا.

ا يَِحلُّ بَْيُعهُ، فََكاَن َما فِي هََذا ُمَضافًا إلَى  فََصحَّ النَّصُّ َعلَى َجَواِز بَْيِع التَّْمِر بَِما ِشْئنَا ِممَّ

ي َخبَِر َجابٍِر اْلَمْذُكوِر َوَزائًِدا َعلَْيِه، فََكاَن َذلَِك: َّل تَبِيُعوا الثََّمَر إَذا طَاَب إّلَّ َما فِ 

نَانِيِر َوالدََّراِهِم، َوبَِما ِشْئتُْم، َحاَشا َما نُِهيتُْم َعْنهُ، َوهََذا هَُو الَِّذي َّل يَُجوُز َغْيُرهُ.  بِالدَّ

ْجَماعُ  اْلُمتَيَقَُّن اْلَمْقطُوُع بِِه َعلَى أَنَّ َجِميَع الثَِّماِر بَْعَد ِطيبِهَا ُحْكُمهَا فِيَما  َوقَْد َصحَّ اْْلِ

ا يَُجوُز ُحْكُم التَّْمِر، َوهََذا بُْرهَاٌن َصِحيٌح  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق َوَما نَْعلَُم أََحًدا  -يُبَاُع ِممَّ َوبِاّلَِلَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.َمنََع ِمْن بَْيِع التَّْمِر بِ  َراِهِم َوبِاّلَِلَّ  َغْيِر الدَّنَانِيِر َوالدَّ

 1111]َمْسأَلَة الربا ََل يَُكون إَلَّ فِي بَْيع أَْو قَْرض أَْو سلم[م

بَا َّل يَُكوُن إّلَّ فِي بَْيٍع، أَْو قَْرٍض، أَْو َسلٍَم، َوهََذا َما َّل ِخًَلَف فِيِه ِمْن أََحٍد؛ ِِلَ  نَّهُ لَْم َوالرِّ

 تَأِْت النُُّصوُص إّلَّ بَِذلَِك..

 1111:1111والسلم[م ]َمْسأَلَة َما يَُجوز فِيِه الربا ِمْن اْلبَْيع

لَِم إّلَّ فِي ِستَِّة أَْشيَاَء فَقَْط: فِي التَّْمِر، َواْلقَْمِح، َوالشَِّعيرِ  بَا َّل يَُجوُز فِي اْلبَْيِع، َوالسَّ ، َوالرِّ

ِة َواْلِمْلِح،  َوهَُو فِي اْلقَْرِض فِي ُكلِّ َشْيٍء، فًََل يَِحلُّ إْقَراُض َشْيٍء  -َوالذَّهَِب، َواْلفِضَّ

لِيَُردَّ إلَْيك أَقَلَّ َوَّل أَْكثََر، َوَّل ِمْن نَْوٍع آَخَر أَْصًًل، لَِكْن ِمْثُل َما أَْقَرْضت فِي نَْوِعِه 

 بِِه.َوِمْقَداِرِه .. َوهََذا إْجَماٌع َمْقطُوٌع 
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لََم: يَُكونَاِن فِي نَْوٍع بِنَْوعٍ  لَِم، َوبَْيَن اْلقَْرِض، هَُو أَنَّ اْلبَْيَع َوالسَّ  َواْلفَْرُق بَْيَن اْلبَْيِع َوالسَّ

ِ تََعالَى  -آَخَر، َوفِي نَْوٍع بِنَْوِعِه، َوَّل يَُكوُن اْلقَْرُض إّلَّ فِي نَْوٍع بِنَْوِعِه َوَّل بُدَّ  َوبِاّلَِلَّ

 ْوفِيُق.التَّ 

لَِم، فَهُ  تَِّة اْلَمْذُكوَرِة فِي اْلبَْيِع َوالسَّ بَا فِي اِْلَْنَواِع السِّ َو َوَكَذلَِك الَِّذي َذَكْرنَا ِمْن ُوقُوِع الرِّ

 إْجَماٌع َمْقطُوٌع بِِه.

بَا أَْم َّل   ؟َوَما َعَدا اِْلَْنَواَع اْلَمْذُكوَرةَ فَُمْختَلٌَف فِيِه، أَيَقَُع فِيِه الرِّ

بَا ّل يَقُوُموَن إِّل َكَما يَقُوُم الَِّذي بَا ِمْن أَْكبَِر اْلَكبَائِِر قَاَل تََعالَى }الَِّذيَن يَأُْكلُوَن الرِّ  َوالرِّ

ُ اْلبَ  بَا َوأََحلَّ َّللاَّ َم يْ يَتََخبَّطُهُ الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ َذلَِك بِأَنَّهُْم قَالُوا إِنََّما اْلبَْيُع ِمْثُل الرِّ َع َوَحرَّ

بَا{ ]البقرة:   [ .٢٧١الرِّ

بَا إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِينَ  َ َوَذُروا َما بَقَِي ِمَن الرِّ { َوقَاَل تََعالَى }يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ

ِ َوَرُسولِِه{ .. فَإِ ٢٧٨]البقرة:  ُ تََعالَى [ }فَإِْن لَْم تَْفَعلُوا فَأَْذنُوا بَِحْرٍب ِمَن َّللاَّ َذا أََحلَّ َّللاَّ

َم  َل لَُكْم َما َحرَّ بَا فََواِجٌب طَلَُب َمْعِرفَتِِه لِيُْجتَنََب، َوقَاَل تََعالَى }َوقَْد فَصَّ َم الرِّ اْلبَْيَع َوَحرَّ

 [ .١١٢َعلَْيُكْم إِّل َما اْضطُِرْرتُْم إِلَْيِه{ ]اِلنعام: 

َل لَنَا بَيَانَهُ  بَا، أَْو ِمْن  -َعلَْيِه السًََّلُم  -َعلَى لَِساِن َرُسولِِه  فََصحَّ أَنَّ َما فَصَّ ِمْن الرِّ

ْل لَنَا تَْحِريَمهُ فَهَُو َحًَلٌل، ِِلَنَّهُ لَْو َجاَز أَْن يَُكوَن  اْلَحَراِم، فَهَُو ِربًا َوَحَراٌم، َوَما لَْم يُفَصِّ

ُ تََعالَى ثُمَّ  َمهُ َّللاَّ ِريَعِة َشْيٌء َحرَّ ْلهُ لَنَا، َوَّل بَيَّنَهُ َرُسولُهُ  فِي الشَّ  -َعلَْيِه السًََّلُم  -لَْم يُفَصِّ

َم َعلَْيُكْم{ ]اِلنعام:  َل لَُكْم َما َحرَّ [ ١١٢لََكاَن تََعالَى َكاِذبًا فِي قَْوله تََعالَى }َوقَْد فَصَّ

 ِ ْن قَاَل بِِه، َولََكاَن َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم صَ  -َوهََذا ُكْفٌر َصِريٌح ِممَّ َعاِصيًا  -لَّى َّللاَّ

ْن أََجاَزهُ... َوأَْعَجُب َشيْ  ٍء لَِربِِّه تََعالَى إْذ أََمَرهُ بِاْلبَيَاِن فَلَْم يُبَيِّْن فَهََذا ُكْفٌر ُمتَيَقٌَّن ِممَّ

بَا فِيَما  ْجَماِع َعلَى ُوقُوِع الرِّ َعَدا اِْلَْصنَاِف ُمَجاهََرةُ َمْن َّل ِديَن لَهُ بَِدْعَوى اْْلِ

ْجَماُع فِي  -اْلَمْنُصوِص َعلَْيهَا  ِ َما َصحَّ اْْلِ َوهََذا َكِذٌب َمْفُضوٌح ِمْن قَِريٍب، َوَّللَاَّ

 اِْلَْصنَاِف اْلَمْنُصوِص َعلَْيهَا فََكْيَف فِي َغْيِرهَا.

َكاَن يًَدا بِيٍَد؟ َوَعلَْيِه َكاَن َعطَاٌء، أَْو لَْيَس اْبُن َمْسُعوٍد، َواْبُن َعبَّاٍس يَقُوَّلِن: َّل ِربَا فِيَما 

 َوأَْصَحاُب اْبِن َعبَّاٍس، َوفُقَهَاُء أَْهِل َمكَّةَ..

 -أقوال الفقهاء:

قول المؤلف بأنه ّل ربا إّل في اِلصناف الستة المذكورة هو قول: طاوس، وقتادة، ■

 وعثمان البتي، وأبو سليمان،وأهل الظاهر.

ا هَِذِه اِْلَْصنَاَف ■  ا ِسَواهَا ِممَّ بَا ِممَّ تَّةَ إنََّما ُذِكَرْت لِتَُكوَن َدَّللَةً َعلَى َما فِيِه الرِّ السِّ

: يُْشبِهُهَا فِي اْلِعلَِّة الَّتِي َحْيثَُما ُوِجَدْت َكاَن َما ُوِجَدْت فِيِه ِربًا ،ثُمَّ اْختَلَفُوا فِي تِْلَك اْلِعلَّةِ 

⬇⬇ 

 زهري ويحيى بن سعيد اِلنصاري وربيعة(العلة في ذلك الطعم واللون.)ال■

العلة هى وجوب الزكاة فكل ما وجبت فيه الزكاة ّل يجوز أن يباع متفاضًل.) َربِيَعةَ 

ْحَمِن(  ْبِن أَبِي َعْبِد الرَّ

اةَ قال المؤلف: فَنَظَْرنَا فِي هََذا فََوَجْدنَاهُ أَْيًضا قَْوًّل بًَِل َدلِيٍل، َوَوَجْدنَا اْلِمْلَح َّل َزكَ ⊙
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، فَبَطََل. بَا يَقَُع فِيِه بِالنَّصِّ  فِيِه، َوالرِّ

بَا الطَّْعُم، َوالتَّْثِميُن.)الشافعي(■   ِعلَّةُ الرِّ

بَا تَقَاُرَب اْلَمْنفََعِة فِي اْلِجْنِس اْلَواِحِد، أَْو اْلِجْنَسْيِن، فًل يجوز التفاضل في ■  ِعلَّةَ الرِّ

 رين(الجنس الواحد.)سعيد بن جبير وابن سي

ا يَُكوُن قُوتًا فِي ■  َخُر ِممَّ َخاُر فِي اْلِجْنِس، فََما َكاَن يُدَّ بَا ِهَي اِّلْقتِيَاُت، َواِّلدِّ ِعلَّةُ الرِّ

بَا فِيِه يَدً  بَا فِيِه نَْقًدا َونَِسيئَةً، َوَما َكاَن َّل يُْقتَاُت َوَّل يُدََّخُر، فًََل يَْدُخُل الرِّ  ا بِيَدٍ اِْلَْكِل، فَالرِّ

بَا فِي النَِّسيئَِة إَذا َكاَن ِجْنًسا  -َوإِْن َكاَن ِجْنًسا َواِحًدا  - لَِكْن يَْدُخُل فِيِه الرِّ

 َواِحًدا.)المالكية(

ُروَن ِمْنهُْم؛  قال المؤلف:⊙ ِميَن ِمْنهُْم، ثُمَّ َرِغَب َعْنهَا اْلُمتَأَخِّ َوهَِذِه ِهَي ِعلَّةُ اْلُمتَقَدِّ

اَث، َواْلَكَرْويَا، َواْلُكْزبََرةَ،  ِِلَنَّهُْم َوَجُدوهَا تُْفِسُد َعلَْيِهْم، ِِلَنَّ الثُّوَم، أَْو اْلبََصَل، َواْلُكرَّ

، َواْلفُْلفَُل  نََعْم، َواْلِمْلُح الَِّذي َجاَء فِيِه النَّصُّ لَْيَس ِمْنهُ َشْيٌء يَُكوُن قُوتًا أَْصًًل،  -َواْلَخلَّ

ُت بِِه، َكاْلِمْلِح، َواْلفُْلفُِل، فَلَْو بَْل بَْعُضهُ يَْقتُُل إَذا أُ  ا يَتَقَوَّ ِكَل ِمْنهُ نِْصُف َوْزِن َما يُْؤَكُل ِممَّ

، َوَكَذلَِك اْلِمْلُح، َواْلَخلُّ اْلَحاِذُق.. فَقَ  اَل أَنَّ إْنَسانًا أََكَل ِرْطَل فُْلفٍُل فِي ِجْلَسٍة لَقَتَلَهُ بًَِل َشكٍّ

ِ بَْعُضهُْم: إنََّما َذَكَر  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ ، َوأَْدَوَن  -َصلَّى َّللاَّ أَْعلَى اْلقُوِت، َوهَُو اْلبُرُّ

 اْلقُوِت، َوهَُو اْلِمْلُح، لِيَُدلَّ َعلَى أَنَّ ُحْكَم َما بَْينَهَُما َكُحْكِمِهَما.. ثُمَّ لَْم يَْرَض َسائُِرهُْم هَِذهِ 

َخاُر، َكَما قَاَل أَْسًَلفُهُْم قِيَاًسا اْلِعلَّةَ فَقَالُوا: اْلِعلَّ  بَا ُمْختَلِفَةٌ، فَِمْنهَا اِّلْقتِيَاُت، َواِّلدِّ ةُ فِي الرِّ

بِيِب َوالتِّيِن، َواْلَعَسِل قِيَاًسا َعلَى  -َعلَى اْلبُرِّ َوالشَِّعيِر  َخاُر، َكالزَّ َوِمْنهَا اْلَحًَلَوةُ، َواِّلدِّ

َخاُر قِيَاًسا َعلَى اْلِمْلِح..َوِمْنهَا التَّأَ  -التَّْمِر  ُم، َواِّلدِّ  دُّ

ُت بِِه لِيَِصحَّ لَهُ فِيَما ظَنَّ ■  َخاُر، َوَما يَْصلُُح بِِه الطََّعاُم اْلُمتَقَوَّ  اْلِعلَّةُ ِهَي اِّلْقتِيَاُت، َواِّلدِّ

اِث، وِن، َواْلَكَرْويَا، َواْلبََصِل، َوالثُّوِم، َواْلُكرَّ ، فِيَما يَقَُع فِيِه  إْدَخاُل: اْلَكمُّ َواْلفُْلفُِل، َواْلَخلِّ

بَا قِيَاًسا َعلَى اْلِمْلِح؛ ِِلَنَّ الطََّعاَم يَْصلُُح بُِكلِّ َذلَِك.)بعض المالكية(  الرِّ

ْرُب، َواْلَكْيُل، َواْلَوْزُن، َوالتَّْثِميُن ■  بَا ِهَي اِْلَْكُل، َوالشُّ ا يُْؤكَ  -ِعلَّةُ الرِّ ُل أَْو فََما َكاَن ِممَّ

يُْشَرُب، أَْو يَُكاُل أَْو يُوَزُن، لَْم يَُجْز ِمْنهُ ِمْن ِجْنٍس َواِحٍد َواِحٌد بِاْثنَْيِن، َّل يًَدا بِيٍَد َوَّل 

ا َّل يُْؤَكُل َوَّل يُْشَرُب، أَْو  ةُ، َوَما َكاَن يَُكاُل أَْو يُوَزُن ِممَّ نَِسيئَةً، َوَكَذلَِك الذَّهَُب َواْلفِضَّ

ا َّل يَُكاُل َوَّل يُوَزُن، فًََل ِربَا فِيِه يًَدا َكاَن يُ  ْؤَكُل َوَّل يُْشَرُب، أَْو َكاَن يُْؤَكُل أَْو يُْشَرُب ِممَّ

 بِيٍَد، َوالتَّفَاُضُل فِيِه َجائٌِز، فَأََجاُزوا اِْلُْتُرجَّ فِي اِْلُْتُرجِّ ُمتَفَاِضًًل نَِسيئَةً ، َوَكَذلَِك ُكلُّ َما

ا َّل يُْؤَكُل َوَّل َّل يُوَزُن وَ  ا يُْؤَكُل أَْو يُْشَرُب، َوُكلُّ َما يَُكاُل أَْو يُوَزُن ِممَّ َّل يَُكاُل ِممَّ

ُد ْبُن اْلُمْنِذِر، َوالنَّْيَسابُوِرًي، َوهَُو  ةٌ.) أَبُو ثَْوٍر، َوُمَحمَّ يُْشَرُب، َوَّل هَُو َذهٌَب َوَّل فِضَّ

ِل قَْولَ   ْيِه وَصحَّ َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب(قَْوُل الشَّافِِعيِّ فِي أَوَّ

ْجَماَع َعلَْيِه، قَالُوا: َوَما َعَداهُ  قال المؤلف:⊙ ةُ أَْهِل هََذا اْلقَْوِل أَنَّهُْم ادََّعْوا اْْلِ َوُحجَّ

بَا فِيَما َعَدا َما َذَكْرنَا. -فَُمْختَلٌَف فِيِه   َوَّل َدلِيَل َعلَى ُوُجوِب الرِّ

ْسًَلِم قَاَل أَبُو مُ  ْجَماَع َعلَى أَْهِل اْْلِ ٍد: َوَدْعَواهُْم هَهُنَا بَاِطٌل؛ ِِلَنَّ َمْن ادََّعى اْْلِ  -َحمَّ

ْنُس  ، َواْْلِ َحابَِة أَْصًًل  -َوفِيِهْم اْلِجنُّ فِي َمْسأَلٍَة لَْم يُْرَو فِيهَا قَْوٌل َعْن ثََمانِيٍَة ِمْن الصَّ

، وَ  َّل َعْن ثًََلثَةَ َعَشَر ِمْن التَّابِِعيَن أَْصًًل، َعلَى اْختًَِلٍف َشِديٍد أَْكثَُرهَا بَاِطٌل َّل يَِصحُّ
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 بَْينَهُْم، فَقَْد ادََّعى اْلبَاِطَل، فََكْيَف َواْلِخًَلُف فِي هََذا أَْشهَُر ِمْن الشَّْمِس؟..

بَا إنََّما ِهَي الطَّْعُم فِي اْلِجْنِس أَْو اْلِجْنَسْيِن، َوا■  لتَّْثِميُن فِي اْلِجْنِس أَْو اْلِجْنَسْيِن، ِعلَّةُ الرِّ

فََما َكاَن يُْؤَكُل، َويُْشَرُب، فًََل يَُجوُز ُمتَفَاِضًًل أَْصًًل َوَّل بِنَِسيئٍَة أَْصًًل، َوإِنََّما يَُجوُز فِيِه 

َجاَز فِيِه التََّماثُُل التََّماثُُل نَْقًدا فَقَْط إَذا َكاَن فِي ِجْنٍس َواِحٍد، فَإِْن َكاَن ِمْن ِجْنَسْيِن: 

 َوالتَّفَاُضُل نَْقًدا، َولَْم يَُجْز فِيِهَما النَِّسيئَةُ.

ةٌ، فَالتََّماثُُل َوالتَّفَاُضُل، َوالنَّْقُد  َوَما َكاَن َّل يُْؤَكُل َوَّل يُْشَرُب، َوَّل هَُو َذهٌَب َوَّل فِضَّ

فَأََجاَز ِرْطُل َحِديٍد بِِرْطلَْي َحِديٍد إلَى أََجٍل،  -َسْيِن َوالنَِّسيئَةُ: َجائٌِز فِيِه ِجْنًسا َكاَن أَْو ِجنْ 

ةٌ.) َوهَُو قَْوُل الشَّافِِعيِّ  َوَكَذلَِك فِي ُكلِّ َما َّل يُْؤَكُل َوَّل يُْشَرُب، َوَّل هَُو َذهٌَب َوَّل فِضَّ

 اْْلَخُر، َوَعلَْيِه يَْعتَِمُد أَْصَحابُهُ، َوإِيَّاهُ يَْنُصُروَن(

ْنُف ِعلَّ ■  بَا ِهَي اْلَكْيُل َواْلَوْزُن فِي ِجْنٍس َواِحٍد أَْو ِجْنَسْيِن فَقَْط، فَإَِذا َكاَن الصِّ ةُ الرِّ

َوَجاَز بَْيُعهُ  -َمِكيًًل بِيَع بِنَْوِعِه َكْيًًل بِِمْثلِِه يًَدا بِيٍَد، َولَْم يَِحلَّ فِيِه التَّفَاُضُل َوَّل النَِّسيئَةُ 

َوإَِذا َكاَن َمْوُزونًا  -ْن اْلَمِكيًَلِت ُمتَفَاِضًًل يًَدا بِيٍَد، َوَّل يَُجوُز فِيِه النَِّسيئَةُ بِنَْوٍع آَخَر مِ 

َجاَز بَْيُعهُ بِنَْوِعِه َوْزنًا بَِوْزٍن نَْقًدا، َوَّل يَُجوُز فِيِه التَّفَاُضُل َوَّل النَِّسيئَةُ، َوَجاَز بَْيُعهُ 

نَاِت ُمتَفَاِضًًل يًَدا بِيٍَد، َوَّل يَُجوُز فِيِه النَِّسيئَةُ إّلَّ فِي الذَّهَِب، بِنَْوٍع آَخَر ِمْن اْلَمْوُزو

ةً فَإِنَّهُ يَُجوُز أَْن يُبَاَع بِِهَما َسائُِر اْلَمْوُزونَاِت نَِسيئَةً ، ِة، َخاصَّ  َواْلفِضَّ

، أَْو َكاْلَعَسِل َوَجائٌِز بَْيُع اْلَمِكيِل بِاْلَمْوُزوِن ُمتَفَاِضًًل َوُمتََماثًًِل  نَْقًدا َونَِسيئَةً، َكاللَّْحِم بِاْلبُرِّ

بِيِب بِالشَِّعيِر، َوهََكَذا فِي ُكلِّ َشْيٍء.)أبو حنيفة وأصحابه والنخعي(  بِالتَّْمِر، أَْو الزَّ

 )عطاء(يكره أَْن يَْشتَِرَي َشْيئًا ِمْن اْلفَاِكهَِة َما يَُكاُل بَِشْيٍء ِمْن الطََّعاِم نَِسيئَةً.■ 

َكاَن ِمْن بَْيٍع يَُكاُل ِمْثًًل بِِمْثٍل، فَإَِذا اْختَلَفَْت فَِزْد َواْزَدْد يًَدا بِيٍَد، َوإِْن َكاَن َشْيئًا ١َما ■ 

 َواِحًدا يُوَزُن فَِمْثًًل بِِمْثٍل، فَإَِذا اْختَلََف فَِزْد َواْزَدْد يًَدا بِيٍَد.)النخعي(

ِة، َوُكلُّ َشْيٍء يَُكاُل فَهَُو يَْجِري ُكلُّ َشْيٍء يُوَزُن فَهَُو يَ ■  ْجِري َمْجَرى الذَّهَِب َواْلفِضَّ

 َمْجَرى اْلبُرِّ َوالشَِّعيِر.)الزهري(

 -: األحاديث

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ْبَع »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ اْجتَنِبُوا السَّ

ْحُر، َوقَْتُل النَّْفِس الَّتِي  اْلُموبِقَاتِ  ِ، َوالسِّ ْرُك بِاّلَِلَّ ؟ قَاَل: الشِّ ِ، َوَما هُنَّ قِيَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ْحِف، َوقَْذُف  بَا، َوالتََّولِّي يَْوَم الزَّ ، َوأَْكُل َماِل اْليَتِيِم، َوأَْكُل الرِّ ُ إّلَّ بِاْلَحقِّ َم َّللاَّ َحرَّ

 .)صحيح(« ِت اْلُمْؤِمنَاتِ اْلُمْحَصنَاِت اْلَغافًَِل 

ِ »َعْن اْبِن َمْسُعوٍد قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لََعْن َرُسوُل َّللاَّ بَا  -َصلَّى َّللاَّ آِكَل الرِّ

لَهُ   صحيح(«)َوُمَوكِّ

َراِهَم؟ فَقَاَل َعْن َمالِِك ْبِن أَْوِس ْبِن اْلَحَدثَاِن أَنَّهُ قَاَل: أَْقبَْلُت أَقُوُل: َمْن يَْصطَِرُف الدَّ ■ 

 ِ : أَِرنَا َذهَبَك؟ ثُمَّ ِجْئنَا إَذا َجاَء َخاِدُمنَا -َوهَُو ِعْنَد ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب  -طَْلَحةُ ْبُن ُعبَْيِد َّللاَّ

ِ لَتُْعِطيَنَّهُ َوِرقَةُ أَْو لَتَُردَّنَّ  ، َوَّللَاَّ إلَْيِه َذهَبَهُ،  نُْعِطك َوِرقَك؟ فَقَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب: َكًًلً

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَإِنَّ َرُسوَل َّللاَّ اْلَوِرُق بِالذَّهَِب ِربًا، إّلَّ هَاَء َوهَاَء َواْلبُرُّ »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ِعيُر بِالشَِّعيِر ِربًا، إّلَّ هَاَء َوهَاَء، َوالتَّْمُر بِ  التَّْمِر ِربًا، إّلَّ بِاْلبُرِّ ِربًا، إّلَّ هَاَء َوهَاَء، َوالشَّ
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 صحيح(«)هَاَء َوهَاءَ 

ِ »َعْن ■  اِمِت قَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُعبَاَدةَ ْبِن الصَّ يَْنهَى َعْن  -َصلَّى َّللاَّ

، َوالشَِّعيِر  ِة، َواْلبُرِّ بِاْلبُرِّ ِة بِاْلفِضَّ بِالشَِّعيِر، َوالتَّْمِر بِالتَّْمِر، بَْيِع الذَّهَِب بِالذَّهَِب، َواْلفِضَّ

 صحيح(«)َواْلِمْلِح بِاْلِمْلِح، إّلَّ َسَواًء بَِسَواٍء، َعْينًا بَِعْيٍن، فََمْن َزاَد أَْو اْزَداَد فَقَْد أَْربَى

 ■ ِ اِمِت قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن ُعبَاَدةَ ْبِن الصَّ الذَّهَُب » -َصلَّى َّللاَّ

ِة تِْبُرهُ َوَعْينُهُ َوْزنًا بَِوْزٍن، َواْلِمْلحُ  ةُ بِاْلفِضَّ  بِالذَّهَِب تِْبُرهُ َوَعْينُهُ َوْزنًا بَِوْزٍن، َواْلفِضَّ

، َوالشَِّعيُر بِالشَِّعيِر، َكْيًًل بَِكْيٍل فََمْن َزاَد أَ  ْو اْزَداَد بِاْلِمْلِح، َوالتَّْمُر بِالتَّْمِر، َواْلبُرُّ بِاْلبُرِّ

، َوالشَِّعيُر أَْكثَُرهَُما يًَدا بِيَدٍ   صحيح(«)فَقَْد أَْربَى، َوَّل بَأَْس بِبَْيِع الشَِّعيِر بِاْلبُرِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قال المؤلف: فًََل ِربَا إّلَّ فِيَما نَصَّ َعلَْيِه َرُسوُل َّللاَّ اْلَمأُْموُر  -َصلَّى َّللاَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.٤٦َما َعَدا َذلَِك فََحًَلٌل }َوَما َكاَن َربَُّك نَِسيًًا{ ]مريم: بِاْلبَيَاِن، وَ   [ َوبِاّلَِلَّ

 ■ ِ ِ اْلَعَدِويِّ قَاَل " ُكْنت أَْسَمُع َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َمْعَمِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)طََّعاِم ِمْثًًل بِِمْثلٍ الطََّعاُم بِال»يَقُوُل: 

ةَ لَهُْم فِي اْلَخبَِر اْلَمْذُكوِر؛ ِِلَنَّهُ إنََّما فِيِه "  قال المؤلف ردا على الشافعية: َوَّل ُحجَّ

هَُو  الطََّعاُم بِالطََّعاِم ِمْثًًل بِِمْثٍل، َولَْيَس فِيِه اْلَمْنُع َعْنهُ ِمْثًًل بِأَْكثََر، َوَّل إبَاَحتُهُ، إنََّما

 َمْسُكوٌت َعْنهُ، فََوَجَب َطلَبُهُ ِمْن َغْيِر هََذا اْلَخبَِر ".

: َكَما -فَإِنَّ لَْفظَةَ " الطََّعاِم " َّل تُْطلَُق فِي لَُغِة اْلَعَرِب إّلَّ َعلَى اْلبُرِّ َوْحَدهُ  -َوأَْيًضا 

ةٌ فِ  ينَا ِمْن طَِريِق أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َوهَُو ُحجَّ ُكنَّا نُْخِرُج َعلَى َعْهِد َرُسوِل »ي اللَُّغِة ُروِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ َصَدقَةَ اْلفِْطِر َصاًعا ِمْن طََعاٍم، أَْو َصاًعا ِمْن َشِعيٍر، أَْو  -َصلَّى َّللاَّ

فَإِْن «.. اْلبُرِّ َوْحَدهُ  فَلَْم يَقَْع اْسُم الطََّعاِم إّلَّ َعلَى -َصاًعا ِمْن تَْمٍر، أَْو َصاًعا ِمْن أَقٍِط 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَالُوا: فََما اْلفَائَِدةُ فِي قَْوِل َرُسوِل َّللاَّ الطََّعاُم بِالطََّعاِم ِمْثًًل » -َصلَّى َّللاَّ

ا يُْؤَكُل، فَإِنَّ فِيِه ؟ قُْلنَا: أَْعظَُم اْلفَائَِدِة إْن ُكْنتُْم تَتَِّعُدوَن بِاْسِم الطََّعاِم إلَى ُكلِّ مَ « بِِمْثلٍ 

 إْبطَاَل قَْوِل اْلَمالِِكيِّيَن: َّل يَُجوُز تُفَّاَحةٌ بِتُفَّاَحٍة إّلَّ ِحيَن يُوقَُن أَيُّهَُما أَْكبَُر، َوَّل اْلُخَضرُ 

، فَفِيِه إبَاَحةُ بِاْلُخَضِر إّلَّ ِحيَن يُوقَُن أَيُّهَا أَْكثَُر، َوإِْن َكاَن َّل يَتََعدَّى بِلَْفظَِة الطََّعاِم الْ  بُرُّ

ٍط إَذا تََماثَلَْت فِي اْلَكْيِل   .-بَْيِع بُرٍّ فَاِضٍل بِأَْدنَى، َوفَاِضٍل َوأَْدنَى بُِمتََوسِّ

ِ »َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قََسَم َرُسوُل َّللاَّ طََعاًما  -َصلَّى َّللاَّ

ِ ُمْختَلِفًا فَتَبَايَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ْعنَاهُ بَْينَنَا بِِزيَاَدٍة، فَنَهَانَا َرُسوُل َّللاَّ أَْن نَأُْخَذهُ إّلَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َكْيًًل بَِكْيلٍ 

 قال المؤلف: َويَْبطُُل أَْيًضا اْحتَِجاُجهُْم بِِه بِأَنَّهُ قَْد َرَواهُ َعْن اْبِن إِْسَحاَق َمْن هَُو أَْضبَطُ 

ينَا ِمْن طَِريِق ..  ⬇⬇َوأَْحفَظُ ِمْن اْبِن فَُضْيٍل: قُتَْيبَةُ، َكَما ُروِّ

ِ »َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ " قَاَل: ■ٍ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قََسَم فِينَا َرُسوُل َّللاَّ طََعاًما  -َصلَّى َّللاَّ

ِ ِمْن التَّْمِر ُمْختَلِفًا بَْعُضهُ أَْفَضُل ِمْن بَْعضٍ  َصلَّى  -، فََذهَْبنَا نَتََزايَُد فِيِه فَنَهَانَا َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   فَبَطََل تََعلُّقُهُْم بَِذلَِك.« إّلَّ َكْيًًل بَِكْيلٍ  -َّللاَّ

َق رَ  ِ َوأَْيًضا: فَإِنَّهُ َّل ِخًَلَف بَْينَنَا َوبَْينَهُْم فِي أَنَّ َذلَِك الطََّعاَم الَِّذي فَرَّ َصلَّى  -ُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ا، أَْو َغْيَر َذلَِك؛ ِِلَنَّ فِيِه  -َّللاَّ ا تَْمًرا، أَْو بًُرً بَْينَهُْم إنََّما َكاَن ِصْنفًا َواِحًدا: إمَّ



 

219 
 

 نَْهيَهُْم َعْن أَْن يَبِيُعوهُ بَْعَضهُ بِبَْعٍض بِِزيَاَدٍة، هََذا َما َّل َشكَّ فِيِه.

ِ عن َجا■  ِ يَقُوُل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ َّل تُبَاُع » -َصلَّى َّللاَّ

ْبَرةُ ِمْن الطََّعاِم بِاْلَكْيِل ِمْن الطََّعاِم  ْبَرِة ِمْن الطََّعاِم، َوَّل الصُّ ْبَرةُ ِمْن الطََّعاِم بِالصُّ الصُّ

 صحيح(«)اْلُمَسمَّى

ةَ لَهُْم فِيِهَما؛ ِِلَنَّ اْسَم " الطََّعاِم قال المؤلف : فَهََذاِن َحِديثَاِن َصِحيَحاِن إّلَّ أَنَّهَُما َّل ُحجَّ

" َّل يَقَُع َكَما قُْلنَا ِعْنَد اْلَعَرِب ُمْطلَقًا إّلَّ َعلَى اْلبُرِّ فَقَْط، َكَما َذَكْرنَا َعْن أَبِي َسِعيٍد 

 اْلُخْدِريِّ آنِفًا.

ُ َعزَّ َوَجلَّ }َوطََعاُم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِحلٌّ لَُكْم َوطََعاُمُكْم ِحلٌّ فَإِْن قِي َل: فَقَْد قَاَل َّللاَّ

 [ فَأََراَد تََعالَى َذبَائَِحنَا َوَذبَائَِحهُْم.١لَهُْم{ ]المائدة: 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوقَاَل َرُسوُل َّللاَّ   «بَِحْضَرِة طََعامٍ  َّل َصًَلةَ : »-َصلَّى َّللاَّ

قُْلنَا: َّل نَْمنَُع ِمْن ُوقُوِع اْسِم " الطََّعاِم " َعلَى َغْيِر اْلبُرِّ بِإَِضافٍَة أَْو بَِدلِيٍل ِمْن النَّصِّ 

ْولَْيِهْم: إنَّ َعلَى أَنَّ هََذا اِّلْحتَِجاَج هَُو َعلَى الشَّافِِعيِّيَن َّل لَهُْم؛ ِِلَنَّهُْم َّل يَْختَلِفُوَن فِي أََحِد قَ 

َذبَائَِح أَْهِل اْلِكتَاِب َوَذبَائَِحنَا َجائٌِز بَْعُضهَا بِبَْعٍض ُمتَفَاِضًًل.. َواْستَْدَرْكنَا فِي َحِديِث 

ينَاهُ   ⬇⬇َجابٍِر َما ُروِّ

ِ يَقُوُل ■  ِ »عن َجابِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ َعْن بَْيِع  - َصلَّى َّللاَّ

ْبَرِة ِمْن التَّْمِر َّل يُْعلَُم َمِكيلَتُهَا بِاْلَكْيِل اْلُمَسمَّى ِمْن التَّْمرِ   « .الصُّ

اجِ  ينَاهُ ُمْسنًَدا َصِحيًحا ِمْن طَِريِق ُمْسلِِم ْبِن اْلَحجَّ  ⬇⬇قال المؤلف: َوقَْد ُروِّ

ِ يَقُوُل ■  ِ »عن جابر ْبَن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - نَهَى َرُسوُل َّللاَّ َعْن بَْيِع  -َصلَّى َّللاَّ

ْبَرِة ِمْن التَّْمِر َّل يُْعلَُم َمِكيلَتُهَا بِاْلَكْيِل اْلُمَسمَّى ِمْن التَّْمرِ   صحيح(«)الصُّ

بَْيِر َعْن ■  ِ »َعْن أَبِي الزُّ ُ عَ  -َجابٍِر قَاَل: ُكنَّا فِي َزَماِن َرُسوِل َّللاَّ  -لَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ا ِسَوى َذلَِك ِمْن الطََّعاِم فَيُْكَرهُ َذلَِك  اَع ِمْن ِحْنطٍَة بِِستَِّة أَْصُوٍع ِمْن تَْمٍر فَأَمَّ نُْعِطي الصَّ

 )ضعيف()فيه ابن لهيعة وهو ساقط(« إّلَّ ِمْثٌل بِِمْثلٍ 

ِ »عن أَبَي هَُرْيَرةَ، َوأَبَي َسِعيٍد الخدري ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ بََعَث  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ  -أََخا بَنِي َعِديٍّ اِْلَْنَصاِريَّ فَاْستَْعَملَهُ َعلَى َخْيبََر فَقَِدَم بِتَْمٍر َجنِيٍب، فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ إنَّا لَنَْشتَِري : أَُكلُّ تَْمِر َخْيبََر هََكَذا؟ قَاَل: َّل، -َصلَّى َّللاَّ ِ يَا َرُسوَل َّللاَّ َوَّللَاَّ

 ِ اَعْيِن ِمْن اْلَجْمِع فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ اَع بِالصَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -الصَّ : َّل تَْفَعلُوا، -َصلَّى َّللاَّ

 «َك اْلِميَزانُ َوَكَذلِ  َولَِكْن ِمْثًًل بِِمْثٍل، أَْو بِيُعوا هََذا َواْشتَُروا بِثََمنِِه ِمْن هََذا،

وا )أى الحنفية( بِهَِذِه اللَّْفظَِة، َوِهَي قَْوٌل " َوَكَذلَِك اْلِميَزاُن "..  قال المؤلف: فَاْحتَجُّ

تِِه ُكلُّ ِذي فَْهٍم ِمْن ُمَخالٍِف  ِ تََعالَى، َويَْشهَُد لِِصحَّ ُب بِِه إلَى َّللاَّ َولَِكنَّا نَقُوُل قَْوًّل نَتَقَرَّ

ِ وَ  -َوُمَؤالٍَف  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -هَُو أَنَّ قَْوَل َرُسوِل َّللاَّ قَْوٌل « َوَكَذلَِك اْلِميَزانُ : »-َصلَّى َّللاَّ

َكاةَ{ ]البقرة:  ًلةَ َوآتُوا الزَّ ِ تََعالَى: }َوأَقِيُموا الصَّ [ نُْؤِمُن بُِكلِّ ٦٢ُمْجَمٌل، ِمْثُل قَْوِل َّللاَّ

ُصوٍص أَُخَر، َوَّل نَْقَدُم بِالظَّنِّ اْلَكاِذِب، َوالدَّْعَوى اْْلفَِكِة َعلَى َذلَِك، َونَْطلُُب بَيَانَهُ ِمْن نُ 

ُ تََعالَى َكَذا َوَكَذا، َوأََراَد َرُسولُهُ  : َّل -َمْعنَى َكَذا  -َعلَْيِه السًََّلُم  -أَْن نَقُوَل: أََراَد َّللاَّ

: فََوَجْدنَا َحِديَث ُعبَاَدةَ ْبِن -ِة، فَطَلَْبنَا َذلَِك يَْقتَِضيِه َذلَِك اللَّْفظُ بَِمْوُضوِعِه فِي اللُّغَ 
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اِمِت، َوأَبِي بَْكَرةَ، َوأَبِي هَُرْيَرةَ، قَْد بَيََّن فِيهَا ُمَراَدهُ  بِقَْولِِه هَهُنَا: "  -َعلَْيِه السًََّلُم  -الصَّ

نَالَِك: أَنَّهُ َّل يَِحلُّ الذَّهَُب بِالذَّهَِب إّلَّ هُ  -َعلَْيِه السًََّلُم  -َوَكَذلَِك اْلِميَزاُن " َوهَُو تَْفِسيُرهُ 

ِة إّلَّ َوْزنًا بَِوْزٍن  ةُ بِاْلفِضَّ ِ  -َوْزنًا بَِوْزٍن، َوَّل اْلفِضَّ فَقَطَْعنَا: أَنَّ هََذا هَُو ُمَراُد َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - اُن ".. فَإِنَّ ِمْن اْلبَاِطِل اْلبَْحِت أَْن يَُكوَن بِقَْولِِه: " َوَكَذلَِك اْلِميزَ  -َصلَّى َّللاَّ

بَا: اْلَوْزَن، َواْلَكْيَل، َوالتَّفَاُضَل فِيِه، َوبَاِعثُهُ  -َعلَْيِه السًََّلُم  - يَْجَعُل ِعلَّةَ اْلَحَراِم فِي الرِّ

ْقٍل يَْعِرُف: أَنَّ ُحْكَم اْلَمبِيَعاِت يَْدِري، َوُكلُّ ِذي عَ  -َعلَْيِه السًََّلُم  -َعزَّ َوَجلَّ يَْعلَُم، َوهَُو 

ْيِت  يَْختَلُِف فِي اْلبًَِلِد أََشدَّ اْختًَِلٍف، فََما يُوَزُن فِي بَْلَدٍة يَُكاُل فِي أُْخَرى: َكاْلَعَسِل، َوالزَّ

ْيُت َواْلَعَسُل بِبَْغَداَد َواْلُكوفَِة َوْزنًا، َوَّل  قِيِق، َوالسَّْمِن، يُبَاُع الزَّ  يُبَاُع َشْيٌء ِمْنهَا َوالدَّ

 بِاِْلَْنَدلُِس إّلَّ َكْيًًل..

ِ »َعْن أَبِي َسِعيٍد قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َدَخَل َرُسوُل َّللاَّ َعلَى بَْعِض أَْهلِِه  -َصلَّى َّللاَّ

فَقَالُوا: أَْبَدْلنَا َصاَعْيِن بَِصاٍع فََوَجَد ِعْنَدهُْم تَْمًرا أَْجَوَد ِمْن تَْمِرِهْم فَقَاَل: ِمْن أَْيَن هََذا؟ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ َّل يَْصلُُح َصاَعْيِن بَِصاٍع َوَّل ِدْرهََمْيِن  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)بِِدْرهَمٍ 

َوهََم فِيِه بِيَقِيٍن َّل  َوهََذا َخبٌَر اْختََصَرهُ َمْعَمٌر َعْن يَْحيَى ْبِن أَبِي َكثِيٍر، أَوْ  قال المؤلف:

، َوِهَشاٌم  إْشَكاَل فِيِه، .. ِِلَنَّ هََذا َخبٌَر َرَواهُ َعْن يَْحيَى ْبِن أَبِي َكثِيٍر بِإِْسنَاِدِه: اِْلَْوَزاِعيُّ

وَخ  ، َوَشْيبَاُن ْبُن فَرُّ ، ُدوَن َمْعَمٍر، إْن لَ  -الدَّْستَُوائِيُّ ْم يَُكْن َولَْيَس ِهَشاٌم، َواِْلَْوَزاِعيُّ

ينَاهُ ِمْن َطِريِق ُمْسلٍِم..  ⬇⬇ِهَشاٌم أَْحفَظَ ِمْنهُ ،فَُروِّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َّل َصاَعْي »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)بِِدْرهَمٍ  تَْمٍر بَِصاٍع، َوَّل َصاَعْي ِحْنطٍَة بَِصاٍع، َوَّل ِدْرهََمْينِ 

قال المؤلف: فَأَْسقَطَ َمْعَمٌر ِذْكَر التَّْمِر، َواْلِحْنطَِة.. َويَْكفِي ِمْن هََذا أَنَّهُْم)أى اِلحناف( 

ُمْجِمُعوَن َمَعنَا َعلَى لَْفظَِة " َّل َصاَعْيِن بَِصاٍع " لَْيَسْت َعلَى ُعُموِمهَا، فَقَالُوا هُْم: فِي 

ِجْنٍس َواِحٍد، َوقُْلنَا نَْحُن: هَُو فِي اِْلَْصنَاِف اْلَمْنُصوِص َعلَْيهَا، فََدْعَوى ُكلِّ َمِكيٍل ِمْن 

 َكَدْعَوى.

ةُ النَّصِّ َعلَى قَْولِنَا، َوبَقَِي قَْولُهُْم بًَِل بُْرهَاٍن فَبَطََل تََعلُّقُهُْم بِهََذا -َوبُْرهَانُنَا نَْحُن  : ِصحَّ

ِ تََعالَ  -اْلَخبَِر   ى اْلَحْمُد.َوّلِِلَّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي َسِعيٍد َعْن َرُسوِل َّللاَّ َّل يَْصلُُح ِدْرهٌَم »أَنَّهُ قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)بِِدْرهََمْيِن َوَّل َصاٌع بَِصاَعْينِ 

ِد ْبِن َعْمٍرو َمْن هَُو أَْحفَظُ ِمْن اْبِن أَ  قال المؤلف: بِي َزائَِدةَ َوأَْوثَُق، فََزاَد َرَواهُ َعْن ُمَحمَّ

 ⬇⬇فِيِه بَيَانًا

ِ »َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َكاَن َرُسوُل َّللاَّ يَْرُزقُنَا تَْمًرا  -َصلَّى َّللاَّ

عْ  ِ ِمْن تَْمِر اْلَجْمِع، فَنَْستَْبِدُل تَْمًرا أَْطيََب ِمْنهُ َونَِزيُد فِي السِّ َصلَّى  -ِر، فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  : َّل يَْصلُُح هََذا َّل يَْصلُُح َصاَعْيِن بَِصاٍع، َوَّل ِدْرهََماِن بِِدْرهٍَم، َوَّل -َّللاَّ

ْرهَِم َّل فَْضَل بَْينَهَُما إّلَّ ِربًا ْرهَُم بِالدِّ ينَاُر بِِدينَاَرْيِن، َوَّل الدِّ  صحيح(«)الدِّ

إَشاَرةٌ « َّل يَْصلُُح، هََذا َّل يَْصلُُح َصاَعْيِن بَِصاعٍ : »-َعلَْيِه السًََّلُم  -قال المؤلف: فَقَْولُهُ 
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 إلَى التَّْمِر اْلَمْذُكوِر فِي اْلَخبَِر..

ِ »َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَاَل َرُسوُل َّللاَّ لسَّاِريَِة َوِهَي ِعْنَد هَِذِه ا -َصلَّى َّللاَّ

اَع -يَْوَمئٍِذ ِجْذُع نَْخلٍَة  ْرهََمْيِن، َوَّل الصَّ ْرهََم بِالدِّ ينَاَرْيِن، َوَّل الدِّ ينَاَر بِالدِّ : َّل تَبِيُعوا الدِّ

َماَء  اَعْيِن، إنِّي أََخاُف َعلَْيُكْم الرَّ بَا  -بِالصَّ َماُء الرِّ َرُجٌل  َزاَد بَْعُضهُْم: فَقَاَم إلَْيهِ  -َوالرَّ

بِِل، قَاَل: َّل بَأَْس إَذا  ُجُل يَبِيُع اْلفََرَس بِاِْلَْفَراِس َوالنَِّجيَب بِاْْلِ ِ الرَّ فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

تََرَك  -َوهَُو يَْحيَى ْبُن أَبِي َحيَّةَ اْلَكْلبِيُّ  -ضعيف() َعْن أَبِي ُجنَاٍب «)َكاَن يًَدا بِيَدٍ 

َوايَةَ َعْنهُ يَ  ، َوَضُعَف، َوَذَكَر بِتَْدلِيٍس، ثُمَّ هَُو الرِّ ْحَمِن ْبُن َمْهِديٍّ ْحيَى اْلقَطَّاُن، َوَعْبُد الرَّ

 َعْن أَبِيِه َوهَُو َمْجهُوٌل ُجْملَةً(

« ■ ِ اِمِت َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن ُعبَاَدةَ ْبِن الصَّ يَقُوُل: الذَّهَُب  -َصلَّى َّللاَّ

ِة، َواْلِكفَّةُ بِاْلِكفَِّة، َحتَّى َخلََص إلَى اْلِمْلحِ بِ  ةُ بِاْلفِضَّ  ضعيف(«)الذَّهَِب، َواْلفِضَّ

َذَكَر َغْيَر َذلِك َوهََذا بَاِطٌل  -َعلَْيِه السًََّلُم  -قَالُوا: فَهََذا يَُدلُّ َعلَى أَنَّهُ  قال المؤلف:

لُهَا: أَنَّ هََذا اللَّفْ -لُِوُجوٍه   َوهَُو َمْجهُوٌل. -ظَ لَْم يَْرِوِه إّلَّ َحِكيُم ْبُن َجابٍِر : أَوَّ

، َوالتَّْمِر َوالشَِّعيِر  ، فَبَطََل تَْقِديُرهُْم أَنَّهُ -َوالثَّانِي: أَنَّهُ قَْد أَْسقَطَ ِمْن هََذا اْلَخبَِر ِذْكَر اْلبُرِّ

َواةِ   .َذَكَر أَْصنَافًا لَْم يَْذُكْرهَا َغْيُرهُ ِمْن الرُّ

اِمِت َعْن النَّبِيِّ  ينَاهُ ..ٍ َعْن ُعبَاَدةَ ْبِن الصَّ ُ َعلَْيِه  -َوالثَّالُِث: أَنَّ هََذا اْلَخبََر ُروِّ َصلَّى َّللاَّ

 فًََلَح أَنَّهُ لَْم يَْذُكْر َغْيَر تِْلَك اِْلَْصنَاِف.« َحتَّى َخصَّ اْلِمْلحَ »فَقَاَل فِيِه:  -َوَسلََّم 

ابُِع: أَنَّ  َشَرائَِع ُمْفتََرَضةً فَيَْسقُطُ  -َعلَْيِه السًََّلُم  -ِمْن اْلبَاِطِل اْلُمتَيَقَِّن أَْن يَْذُكَر  َوالرَّ

لِِهْم َعْن آِخِرِهْم  -ِذْكُرهَا َعْن َجِميِع النَّاِس  ِ  -أَوَّ ِمْن َغْيِر نَْسٍخ، هََذا ِخًَلُف قَْوِل َّللاَّ

 [ .٦[ }إِْن هَُو إِّل َوْحٌي يُوَحى{ ]النجم: ٢]النجم:  تََعالَى: }َوَما يَْنِطُق َعِن اْلهََوى{

ْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحافِظُوَن{ ]الحجر:  ْلنَا الذِّ  [ ..٢وقَْوله تََعالَى }إِنَّا نَْحُن نَزَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َمالِِك ْبِن أَْوِس ْبِن اْلَحَدثَاِن: أَنَّ النَّبِيَّ ■  التَّْمُر : »قَالَ  -َصلَّى َّللاَّ

، بِيِب، َواْلبُرُّ بِاْلبُرِّ بِيُب بِالزَّ ْيتِ  بِالتَّْمِر، َوالزَّ ْيُت بِالزَّ ينَاُر َوالسَّْمُن بِالسَّْمِن، َوالزَّ ، َوالدِّ

ْرهَِم، َّل فَْضَل بَْينَهُمْ  ْرهَُم بِالدِّ ينَاِر، َوالدِّ موضوع() َمالَِك ْبَن أَْوٍس َّل يُْعَرُف لَهُ «)بِالدِّ

ِ سَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َماٌع ِمْن َرُسوِل َّللاَّ َمْجهُوٌل َّل  -. َوُجبَْيَر ْبَن أَبِي َصالٍِح -َصلَّى َّللاَّ

 ِ هَُو  -َويَِزيَد ْبَن ِعيَاٍض  -َمْتُروٌك  -هَُو اْلفَْرِويُّ  -يُْدَرى َمْن هَُو، َوإِْسَحاَق ْبَن َعْبِد َّللاَّ

 ِذِب َوَوْضِع اِْلََحاِديِث(اْبُن جعدبة َمْذُكوٌر بِاْلكَ 

 -اآلثار:

 ■ ِ ْرِف  -َوَكاَن َرُجُل ِصْدٍق  -عن حيان ْبُن ُعبَْيِد َّللاَّ قَاَل َسأَْلُت أَبَا ِمْجلٍَز َعْن الصَّ

اَل فَقَاَل: يًَدا بِيٍَد، َكاَن اْبُن َعبَّاٍس َّل يََرى بِِه بَأًْسا َما َكاَن ِمْنهُ يًَدا بِيٍَد، فَأَتَاهُ أَبُو َسِعيٍد فَقَ 

 َ ِ لَهُ: أََّل تَتَّقِي َّللاَّ بَا؟ أََوَما بَلََغَك أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ  -، َحتَّى َمتَى يَأُْكُل النَّاُس الرِّ َصلَّى َّللاَّ

ِعيُر بِالشَِّعيِر، َوالذَّهَُب  -َعلَْيِه َوَسلََّم  قَاَل: التَّْمُر بِالتَّْمِر، َواْلِحْنطَةُ بِاْلِحْنطَِة، َوالشَّ

ةُ بِاْلفِ  ِة يًَدا بِيٍَد، َعْينًا بَِعْيٍن، ِمْثًًل بِِمْثٍل، فََما َزاَد فَهَُو ِربًا؟ ثُمَّ قَاَل: بِالذَّهَِب، َواْلفِضَّ ضَّ

ُ اْلَجنَّةَ، َذكَّْرتَنِي « َوَكَذلَِك َما يَُكاُل َويُوَزُن أَْيًضا فَقَاَل اْبُن َعبَّاٍس ِِلَبِي َسِعيٍد: َجَزاَك َّللاَّ

َ َوأَتُوُب إلَْيِه أَْمًرا قَْد ُكْنُت أُْنِسيتُهُ، فَأَنَ  فََكاَن يَْنهَى َعْنهُ بَْعَد َذلَِك .)ضعيف  -ا أَْستَْغفُِر َّللاَّ
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 منقطع() لَْم يَْسَمْعهُ، َّل ِمْن أَبِي َسِعيٍد، َوَّل ِمْن اْبِن َعبَّاٍس(

اُن ْبُن َعلِيٍّ َرَواهُ َعْنهُ ُسلَْيمَ  -َوقَْد َرَوى ُرُجوَع اْبِن َعبَّاٍس: أَبُو اْلَجْوَزاِء  قال المؤلف:

بَِعيُّ  ْهبَاِء أَنَّهُ َكِرهَهُ. -َوهَُو َمْجهُوٌل َّل يُْدَرى َمْن هَُو  -الرَّ  َوَرَوى َعْنهُ أَبُو الصَّ

 َوَرَوى َعْنهُ طَاُوٌس َما يَُدلُّ َعلَى التََّوقُِّف.

ثَنَا ..َ عَ -َوَرَوى الثِّقَةُ اْلُمْختَصُّ بِِه ِخًَلَف هََذا  ْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر َعْن اْبِن : َكَما َحدَّ

بَا قَطُّ فِي هَاٍء َوهَاٍت.  َعبَّاٍس أَنَّهُ قَاَل: َما َكاَن الرِّ

ِ َما َرَجَع َعْنهُ َحتَّى َماَت.  َوَحلََف َسِعيُد ْبُن ُجبَْيٍر: بِاّلَِلَّ

: بَلََغنَا أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب قَ ■  ْهِريِّ اَل: َّل بَأَْس أَْن تَتَبَايَُعوا يًَدا بِيٍَد َعْن اْبِن ِشهَاٍب الزُّ

بِيِب.)ضعيف منقطع( -َما اْختَلَفَْت أَْلَوانُهُ ِمْن الطََّعاِم   يُِريُد التَّْمَر بِاْلقَْمِح َوالتَّْمَر بِالزَّ

ا بِيٍَد، اْلبُرُّ بِالتَّْمِر، عن ابن عمر أَنَّهُ قَاَل: َما اْختَلَفَْت أَْلَوانُهُ ِمْن الطََّعاِم، فًََل بَأَْس بِِه يَدً ■

بِيُب بِالشَِّعيِر، َوَكِرهَهُ نَِسيئَةً، َوَكاَن يَْكَرهُ الطََّعاَم أَْن يُبَاَع َشْيٌء ِمْنهُ بَِشْيٍء  َوالزَّ

 نَْظَرةً.)صحيح(

 ■ ِ ْعبِيِّ أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب قَاَم َخِطيبًا فَقَاَل: إنَّا َوَّللَاَّ  َما نَْدِري لََعلَّنَا َعْن َعاِمٍر الشَّ

 نَأُْمُرُكْم بِأُُموٍر َّل تَْصلُُح لَُكْم، َولََعلَّنَا نَْنهَاُكْم َعْن أُُموٍر تَْصلُُح لَُكْم، َوإِنَّهُ َكاَن ِمْن آِخرِ 

 ِ بَا، فَتُُوفَِّي َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -اْلقُْرآِن نُُزوًّل ِْليَاِت الرِّ قَْبَل أَْن يُبَيِّنَهُ لَنَا،  - َصلَّى َّللاَّ

 فََدُعوا َما يَِريبُُكْم إلَى َما َّل يَِريبُُكْم.

 ِ ِ ِمْن أَْن يَُكوَن َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قال المؤلف: َحاَش ّلِِلَّ بَا  -َصلَّى َّللاَّ لَْم يُبَيِّْن الرِّ

َد فِيِه أََشدَّ اْلَوِعيِد، َواَلَّ  ُ تََعالَى فِيِه بِاْلَحْرِب، َولَئِْن َكاَن لَْم يُبَيِّْنهُ لُِعَمَر الَِّذي تََوعَّ ِذي أَِذَن َّللاَّ

، لَِكْن فَقَْد بَيَّنَهُ لَِغْيِرِه، َولَْيَس َعلَْيِه أَْكثَُر ِمْن َذلَِك، َوَّل َعلَْيِه أَْن يُبَيَِّن ُكلَّ َشْيٍء لُِكلِّ أََحدٍ 

 هُ فَقَْد بَلََّغ َما لَِزَمهُ تَْبلِيُغهُ.إَذا بَيَّنَهُ لَِمْن يُبَلِّغُ 

بَا.■  ْعبِيِّ قَاَل: قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب: تََرْكنَا تِْسَعةَ أَْعَشاِر اْلَحًَلِل َمَخافَةَ الرِّ  َعْن الشَّ

: أَْن َّل يُبَاَع َعْمَرو ْبَن ُشَعْيٍب قَاَل: َكتََب ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب إلَى أَبِي ُموَسى اِْلَْشَعِريِّ ■ 

اَعْيِن إَذا َكاَن ِمْثلَهُ َوإِْن َكاَن يًَدا بِيٍَد، فَإِْن اْختَلََف فًََل بَأَْس، َوإَِذا اُْختُلَِف فِي  اُع بِالصَّ الصَّ

ْيِن فًََل يَْصلُُح   َوُكلُّ َشْيٍء يُوَزُن ِمْثُل َذلَِك َكهَْيئَِة اْلِمْكيَاِل. -الدَّ

اَر ْبَن يَاِسٍر قَاَل فِي اْلَمْسِجِد اِْلَْكبَِر: اْلَعْبُد َخْيٌر ِمْن نا َربَاُح ْبُن اْلَحا■ ِرِث أَنَّ َعمَّ

اْلَعْبَدْيِن َواِْلََمةُ َخْيٌر ِمْن اِْلََمتَْيِن، َواْلبَِعيُر َخْيٌر ِمْن اْلبَِعيَرْيِن، َوالثَّْوُب َخْيٌر ِمْن 

بَا فِي النََّساِء إّلَّ َما ِكيَل أَْو ُوِزَن.الثَّْوبَْيِن، فََما َكاَن يًَدا بِيٍَد فًََل بَ   أَْس بِِه، إنََّما الرِّ

َعْن َسالٍِم أَنَّ اْبَن ُعَمَر َكاَن َّل يََرى بَأًْسا فِيَما يَُكاُل يًَدا بِيٍَد َواِحًدا بِاْثنَْيِن إَذا اْختَلَفَْت ■ 

 أَْلَوانُهُ.)صحيح(

ا قَْوُل اْبِن ُعَمَر  فََصِحيٌح َعْنهُ، َوقَْد َصحَّ َعْنهُ ِخًَلفُهُ َكَما َذَكْرنَا فِي قال المؤلف: َوأَمَّ

، فَلَْيَس أََحُد قَْولَْيِه بِأَْولَى ِمْن اْْلَخِر، َمَع أَنَّهُ لَْيَس فِيِه َكَراِهيَةُ  ِذْكِرنَا قَْوَل الشَّافِِعيِّ

 التَّفَاُضِل فِيَما يَُكال.

ُذَرٍة بُِمدِّ ِحْنطٍَة نَِسيئَةً.)ضعيف() إْبَراِهيُم ْبُن يَِزيَد متروك َعْن َجابٍِر أَنَّهُ َكِرهَ ُمدَّْي ■ 

 متهم(
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ِ ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: َّل ِربَا فِيَما َكاَن يًَدا بِيٍَد َواْلَماُء ِمْن اْلَماِء.■   َعْن َعْبِد َّللاَّ

ٍة،■  ِ إبَاَحةُ بَْيِع َذهٍَب بِفِضَّ ُر قَْبُض اْْلَخِر  َعْن طَْلَحةَ ْبِن ُعبَْيِد َّللاَّ يُْقبَُض أََحُدهَُما َويَتَأَخَّ

ى.  إلَى أََجٍل َغْيِر ُمَسًمً

 1111]َمْسأَلَة بَْيع اْلقَْمح بالقمح َوَغْيره ِمْن الصناف بَْعضَها بِبَْعِض[م

َوَّل يَِحلُّ أَْن  -َعْينًا بَِعْيٍن َوَّل يَِحلُّ أَْن يُبَاَع قَْمٌح بِقَْمٍح إّلَّ ِمْثًًل بِِمْثٍل َكْيًًل بَِكْيٍل يًَدا بِيٍَد، 

اَع يُبَاَع َشِعيٌر بَِشِعيٍر إّلَّ َكَذلَِك ،َوَّل يَِحلُّ أَْن يُبَاَع تَْمٌر بِتَْمٍر إّلَّ َكَذلَِك ، َوَّل يَِحلُّ أَْن يُبَ 

ْلَماِء، ُكلُّ َذلَِك َّل يُبَاُع بَْعُضهُ ِمْلٌح بِِمْلٍح إّلَّ َكَذلَِك، َوَسَواٌء َمْعِدنِيَّةٌ أَْو َما يَْنَعقُِد ِمْنهُ ِمْن ا

 بِبَْعٍض إّلَّ َكَما َذَكْرنَا.

اِْلَْعلَى، َواِْلَْدنَى، َواْلَوَسطُ: َسَواٌء فِيَما قُْلنَا،  -َوَكَذلَِك أَْصنَاُف اْلقَْمِح فَِهَي ُكلُّهَا قَْمٌح 

 َوَكَذلَِك أَْقَساُم الشَِّعيِر.

َر قَْبُض أََحِد اْلَعْينَْيِن فَهَُو ِربًا َحَراٌم َمْفُسوٌخ أَبًَدا، َمْحُكوٌم  َوَكَذلَِك أَْقَساُم التَّْمرِ  فَإِْن تَأَخَّ

َر طَْرفَةَ َعْيٍن أَْو أَْكثََر، َواْلَكثِيُر َواْلقَلِيُل ِمْن ُكلِّ َما َذَكْرنَا  فِيِه بُِحْكِم اْلَغْصِب، َسَواٌء تَأَخَّ

 َسَواٌء فِيَما َوَصْفنَا.

ا َذَكْرنَا ِمْن نَْوِعِه َوْزنًا بَِوْزٍن، َوَّل َوْزنًا بَِكْيٍل، َوَّل ُجَزافًا بُِجَزاٍف، َوَّل يَ  ِحلُّ َشْيٌء ِممَّ

 ِ ُ  -َوَّل ُجَزافًا بَِكْيٍل، َوَّل ُجَزافًا بَِوْزٍن، ِِلَنَّ ُكلَّ هََذا ُمْقتََضى َكًَلِم َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ  -لَِّذي َذَكْرنَا، َوَمْفهُوُمهُ َوَمْوُضوُعهُ فِي اللَُّغِة الَّتِي بِهَا َخاطَبَنَا ا -َعلَْيِه َوَسلََّم  َوبِاّلَِلَّ

 تََعالَى التَّْوفِيُق.

: َجائٌِز أَْن يُبَاَع ِمْنهَا َشْيٌء بَِغْيِر َعْينِِه بُِمَعيٍَّن َوبَِغْيِر ُمَعيٍَّن،  َوقَاَل أَبُو َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيُّ

َر التَّقَابُُض َعْن َوْقِت اْلَعْقِد َما لَْم يَْفتَِرقَا بِأَْبَدانِِهَما َوإِْن طَاَل َذلَِك َوجَ  َوهََذا  -ائٌِز أَْن يَتَأَخَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم .. -ِخًَلُف قَْوِل َرُسوِل َّللاَّ  َصلَّى َّللاَّ

ُد ْبُن ِسيِريَن قَاَل: نُبِّْئت أَنَّ ُعمَ ■َ  َر ْبَن اْلَخطَّاِب قَاَم يَْخطُُب فَقَاَل: يَا أَيُّهَا النَّاُس أَنَا ُمَحمَّ

ينَاِر، َعْيٌن بَِعْيٍن، َسَواًء َسَواًء، ِمْثًًل بِِمْثلٍ  ينَاَر بِالدِّ ْرهَِم، َوالدِّ ْرهََم بِالدِّ  أََّل إنَّ الدِّ

َحابَِة َّل يُِجيُز فِي الدََّراِهِم َوال دَّنَانِيِر إّلَّ َعْينًا بَِعْيٍن، َويََرى أَنَّهَا فَهََذا ُعَمُر بَِحْضَرِة الصَّ

َحابَِة: فََخالَفُوهُ.  تَتََعيَُّن، َوَّل يُْعَرُف لَهُ فِي َذلَِك ُمَخالٌِف ِمْن الصَّ

ا بِاأْلَْصنَاِف اأْلَُخِر ِمْنَها ُمتَفَاِضَلًّ َوُمتََماثَِلًّ َوُجَزافًّا[م  1111]َمْسأَلَةٌ بَْيُع ُكلِّ ِصْنٍف ِممَّ

ا َذَكْرنَا بِاِْلَْصنَاِف اِْلَُخِر ِمْنهَا، ُمتَفَاِضًًل َوُمتََماثًًِل َوُجَزافًا،  َوَجاَز بَْيُع ُكلِّ ِصْنٍف ِممَّ

 َوْزنًا َوَكْيًًل َكْيفََما ِشْئَت إَذا َكاَن يًَدا بِيٍَد.

بَْيٍع َوَّل فِي َسلٍَم، َوهََذا ُمْقتََضى َوَّل يَُجوُز فِي َذلَِك التَّأِْخيُر طَْرفَةَ َعْيٍن فَأَْكثََر، َّل فِي 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَْوِل َرُسوِل َّللاَّ   الَِّذي َذَكْرنَا َوهَُو ُمتَّفٌَق َعلَْيِه. -َصلَّى َّللاَّ

 -أقوال الفقهاء:

 ّل يُِجوْز بَْيَع الشَِّعيِر بِاْلقَْمِح إّلَّ ُمتََماثًًِل َكْيًًل بَِكْيٍل.)مالك(■

، وابن حنبل، َوأَبُو ُسلَْيَمان والزهري  يجوز■ التفاضل في ذلك.) أَبُو َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيُّ

 والشعبي وعطاء وسفيان وأبو ثور َ(

لَِميِّ َصحَّ َعْنهُ ■ ْحَمِن السُّ ّل يباع البر بالشعير إّل مثًل بمثل.) هوقَْوُل أَبِي َعْبِد الرَّ
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َعْن اْلقَاِسِم، َوَسالٍِم، َوَسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب ، َوَصحَّ َعْن  -َولَْم يَِصحَّ  -َذلَِك، َوُرِوَي 

اِد ْبِن أَبِي ُسلَْيَماَن َواللَّْيِث ْبِن َسْعٍد( نَاِد، َواْلَحَكِم ْبِن ُعتَْيبَةَ، َوَحمَّ  َربِيَعةَ، َوأَبِي الزِّ

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ التَّْمُر بِالتَّْمِر، » -َصلَّى َّللاَّ

 َواْلِحْنطَةُ بِاْلِحْنطَِة، َوالشَِّعيُر بِالشَِّعيِر، َواْلِمْلُح بِاْلِمْلِح، ِمْثًًل بِِمْثٍل، يًَدا بِيٍَد، فََمْن َزادَ 

 صحيح(«)َواْستََزاَد فَقَْد أَْربَى، إّلَّ َما اْختَلَفَْت أَْلَوانُهُ 

 ■ ِ اِمِت قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن ُعبَاَدةَ ْبِن الصَّ الذَّهَُب » -َصلَّى َّللاَّ

ِعيِر، َوالتَّْمُر بِالتَّْمِر، َواْلِمْلحُ  ، َوالشَِّعيُر بِالشَّ ِة، َواْلبُرُّ بِاْلبُرِّ ةُ بِاْلفِضَّ  بِالذَّهَِب، َواْلفِضَّ

ِح، ِمْثًًل بِِمْثٍل، يًَدا بِيٍَد، َسَواًء بَِسَواٍء فَإَِذا اْختَلَفَْت هَِذِه اِْلَْصنَاُف فَبِيُعوا َكْيَف ِشْئتُْم بِاْلِملْ 

 صحيح(«)إَذا َكاَن يًَدا بِيَدٍ 

ثَهُْم قَاَل: ■  اِمِت َحدَّ ِ »إنَّ ُعبَاَدةَ ْبَن الصَّ ُ َعلَْيِه َوسَ  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ َعْن  -لََّم َصلَّى َّللاَّ

، َوالشَِّعيُر بِالشَِّعيِر، َوالتَّْمِر بِالتَّمْ  ِر، بَْيِع الذَّهَِب بِالذَّهَِب، َواْلَوِرِق بِاْلَوِرِق، َواْلبُرِّ بِاْلبُرِّ

ْلبُرَّ إّلَّ ِمْثًًل بِِمْثٍل يًَدا بِيٍَد، َوأََمَرنَا أَْن نَبِيَع الذَّهََب بِاْلَوِرِق، َواْلَوِرَق بِالذَّهَِب، َوا

، يًَدا بِيٍَد َكْيَف ِشْئنَا َزاَد أََحُدهَُما فِي َحِديثِِه: اْلِمْلَح بِاْلِمْلِح، وَ  لَْم بِالشَِّعيِر، َوالشَِّعيَر بِاْلبُرِّ

 صحيح(«)يَقُْلهُ اْْلَخرُ 

ِ: أَنَّهُ أَْرَسَل ُغًَلَمهُ بَِصاِع قَْمٍح َوقَاَل: بِعْ »َعْن ■  هُ ثُمَّ اْشتَِر بِِه َمْعَمِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ

ا َجاَء قَاَل لَهُ َمْعَمٌر: لَِم  َشِعيًرا، فََذهََب اْلُغًَلُم فَأََخَذ َصاًعا َوِزيَاَدةَ بَْعِض َصاٍع، فَلَمَّ

ُ َصلَّ  -فََعْلَت َذلَِك؟ اْنَطلِْق فَُردَّهُ؛ َوَّل تَأُْخَذنَّ إّلَّ ِمْثًًل بِِمْثٍل فَإِنِّي ُكْنُت أَْسَمُع النَّبِيَّ  ى َّللاَّ

قِيَل: فَإِنَّهُ لَْيَس ِمْثلَهُ، قَاَل: إنِّي أََخاُف أَْن « يَقُوُل الطََّعاُم بِالطََّعاِم ِمْثًًل بِِمْثلٍ  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

 يَُضاَرَع.)صحيح(

و ةٌ َعلَْيِهْم)أى المالكية( ِِلَنَّهُْم يَُسمُّ ا َحِديُث َمْعَمٍر فَهَُو ُحجَّ َن التَّْمَر قال المؤلف: فَأَمَّ

، فَقَْد َخالَفُوا اْلَحِديَث َعلَى تَأِْويلِِهْم بِإِْقَراِرِهْم، َوَّل  طََعاًما َويُبِيُحوَن فِيِه التَّفَاُضَل بِاْلبُرِّ

ا َّل  ةَ لَهُْم أَْصًًل فِيِه؛ ِِلَنَّهُ لَْيَس فِيِه إّلَّ الطََّعاُم بِالطََّعاِم ِمْثًًل بِِمْثٍل، َوهََذا ِممَّ نَُخالِفُهُْم  ُحجَّ

فِيِه َوفِي َجَواِزِه، َولَْيَس فِيِه: أَنَّ الطََّعاَم َّل يَُجوُز بِالطََّعاِم إّلَّ ِمْثًًل بِِمْثٍل، بَْل هََذا 

َمْسُكوٌت َعْنهُ ُجْملَةً فِي َخبَِر َمْعَمٍر، َوَمْنُصوٌص َعلَى َجَواِزِه فِي َخبَِر أَبِي هَُرْيَرةَ، 

 َوُعبَاَدةَ.

ْحَمِن ْبُن اِْلَْسَوِد ْبِن َعْبِد يَُغوَث لُِغًَلِمِه: ُخْذ ِمْن ِحْنطَِة أَْهلِك طََعاًما فَاْبتَْع قَاَل ■  َعْبُد الرَّ

 بِهَا َشِعيًرا، َوَّل تَأُْخْذ إّلَّ ِمْثلَهُ.

ِمْن بُرٍّ  َعْن يَْحيَى ْبِن أَبِي َكثِيٍر قَاَل: أَْرَسَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب ُغًَلًما لَهُ بَِصاعٍ ■ 

يَْشتَِري لَهُ بِِه َصاًعا ِمْن َشِعيٍر، َوَزَجَرهُ إْن َزاُدوهُ أَْن يَْزَداَد.)ضعيف منقطع()ومثله 

 عن سعد بن أبي وقاص ومعيقيب وهو منقطع عنه أيضا(

اِمِت قَاَل: َّل بَأَْس بِبَيْ ■  : أَنَّ ُعبَاَدةَ ْبَن الصَّ ْنَعانِيِّ ِع اْلِحْنطَِة َعْن أَبِي اِْلَْشَعِث الصَّ

 يًَدا بِيٍَد، َوَّل يَْصلُُح نَِسيئَةً.)صحيح( -َوالشَِّعيُر أَْكثَُر ِمْنهُ  -بِالشَِّعيِر 

َعْن َسالٍِم َعْن اْبِن ُعَمَر: َكاَن َّل يََرى بَأًْسا فِيَما يَُكاُل َواِحًدا بِاْثنَْيِن، يًَدا بِيٍَد إَذا ■ 
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 اْختَلَفَْت أَْلَوانُهُ.

ِ قَاَل: إَذا اْختَلََف النَّْوَعاِن فًََل بَأَْس بِاْلفَْضِل يًَدا َعْن أَبِ ■  بَْيِر َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ي الزُّ

 بِيٍَد.

ِة[م  1111]َمْسأَلَةٌ بَْيُع الذََّهِب بِاْلفِضَّ

نَانِيُر بِالدََّراهِ  ِة، َسَواٌء فِي َذلَِك الدَّ ، أَْو بِالنِّقَاِر، َوَجائٌِز بَْيُع الذَّهَِب بِاْلفِضَّ ِم، أَْو بِاْلُحلِيِّ

ِة بُِحلِيِّ الذَّهَِب َوَسبَائِِكهِ  َراِهِم بُِحلِيِّ الذَّهَِب َوَسبَائِِكِه، َوتِْبِرِه، َواْلُحلِيُّ ِمْن اْلفِضَّ ، َوبِالدَّ

ِة يًَدا بِيٍَد َوَّل بُدَّ، َعْينً  ا بَِعْيٍن َوَّل بُدَّ، ُمتَفَاِضلَْيِن َوَسبَائُِك الذَّهَِب َوتِْبُرهُ بِنِقَاِر اْلفِضَّ

 -َوُمتََماثِلَْيِن، َوْزنًا بَِوْزٍن، َوُجَزافًا بُِجَزاٍف، َوَوْزنًا بُِجَزاٍف فِي ُكلِّ َذلَِك َّل تََحاٍش َشْيئًا 

 َوَّل يَُجوُز التَّأِْخيُر فِي َذلَِك طَْرفَةَ َعْيٍن، َّل فِي بَْيٍع َوَّل فِي َسلٍَم.

الذَّهَُب بِالذَّهَِب َسَواٌء َكاَن َدنَانِيَر، أَْو ُحلِيًًا، أَْو َسبَائَِك، أَْو تِْبًرا، َوْزنًا بَِوْزٍن، َويُبَاُع 

َعْينًا بَِعْيٍن يًَدا بِيٍَد، َّل يَِحلُّ التَّفَاُضُل فِي َذلَِك أَْصًًل، َوَّل التَّأِْخيُر طَْرفَةَ َعْيٍن، َّل بَْيًعا 

 َوَّل َسلًَما.

ِة، َدَراِهَم أَْو ُحلِيًًا أَْو نِقَاًرا، َوْزنًا بَِوْزٍن، َعْينًا بَِعْيٍن، يًَدا بِيٍَد، َوَّل َوتُبَ  ةُ بِاْلفِضَّ اُع اْلفِضَّ

 يَُجوُز التَّفَاُضُل فِي َذلَِك أَْصًًل، َوَّل التَّأِْخيُر طَْرفَةَ َعْيٍن، َّل بَْيًعا َوَّل َسلًَما.

ِدِهَما ِمْثلُهَا ِمْن نَْوِعهَا َكْيًًل أَْصًًل، لَِكْن بَِوْزٍن َوَّل بُدَّ، َوَّل نُبَالِي َوَّل تَُجوُز بَُراَدةُ أَحَ 

 َكاَن أََحُد الذَّهَبَْيِن أَْجَوَد ِمْن اْْلَخِر بِطَْبِعِه أَْو ِمْثلَهُ.

تَْيِن؛ َوهََذا ُمْجَمٌع َعلَْيِه، إّلَّ َما َذَكْرنَا َعْن طَلْ  ِ َوإِّلَّ بَْيَع َوَكَذلَِك فِي اْلفِضَّ َحةَ ْبِن ُعبَْيِد َّللاَّ

ِة، أَْو الذَّهَِب بِالذَّهَِب، فَإِنَّ اْبَن َعبَّاٍس، َواْبَن َمْسُعوٍد، َوَمْن َوافَقَهَُما:  ِة بِاْلفِضَّ اْلفِضَّ

: -أََجاُزوا فِيِهَما التَّفَاُضَل يًَدا بِيٍَد  أََجاَزا بَْيَع ُكلِّ َذلَِك بَِغْيِر  َوإِّلَّ أَنَّ أَبَا َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيَّ

قَا بِأَْبَدانِِهَما، َوقَْد َذَكْرنَاهُ َعْن ُعَمَر قَْبُل هََذا  -َعْينِِه  َوأََجاَزا تَأِْخيَر اْلقَْبِض َما لَْم يَتَفَرَّ

َراِهِم، بَْعُضهَا بِِخًَلِف قَْولِِهْم َوإِّلَّ أَنَّ َمالًِكا َّل يُِجيُز اْلُجَزاَف فِي الدَّنَانِيِر، َوَّل   فِي الدَّ

بِبَْعٍض، َويُِجيُزهُ فِي اْلَمُصوِغ ِمْن أََحِدِهَما بِاْلَمُصوِغ ِمْن اْْلَخِر، َويُِجيُز إْعطَاَء ِدْرهٍَم 

 بِِدْرهٍَم أَْو َوْزٍن ِمْنهُ، َعلَى َسبِيِل اْلُمَكاَرَمِة.

ا قَْوُل َمالٍِك هََذا، َوقَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ  ةَ لَِشْيٍء ِمْنهَا، َّل ِمْن قُْرآٍن، فَأَمَّ ، فًََل ُحجَّ ، َوالشَّافِِعيِّ

 َوَّل ِمْن ُسنٍَّة، َوَّل ِمْن ِرَوايٍَة َسقِيَمٍة..

ينَاه.. ا قَْوُل اْبِن َعبَّاٍس، فَإِنَّهُ اْحتَجَّ بَِما ُروِّ  ⬇⬇َوأَمَّ

نَِسيئٍَة فََجاَءنِي فَأَْخبََرنِي فَقُْلُت: هََذا َّل َعْن أَبِي اْلِمْنهَاِل قَاَل: بَاَع َشِريٌك لِي َوِرقًا بِ ■ٍُ»

وِق َوَما َعابَهُ َعلَيَّ أََحٌد، فَأَتَْيُت اْلبََراَء ْبَن َعاِزٍب  ِ بِْعتُهُ فِي السُّ يَْصلُُح فَقَاَل: قَْد َوَّللَاَّ

 ِ ُ َعلَْيهِ  -فََسأَْلُت؟ فَقَاَل: قَِدَم َعلَْينَا َرُسوُل َّللاَّ اْلَمِدينَةَ َونَْحُن نَبِيُع هََذا  -َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ

 اْلبَْيَع، فَقَاَل: َما َكاَن يًَدا بِيٍَد فًََل بَأَْس بِِه، َوَما َكاَن نَِسيئَةً فَهَُو ِربًا ثُمَّ قَاَل لِي: اْئِت َزْيدَ 

 « .كَ ْبَن أَْرقََم فَأَتَْيُت َزْيَد ْبَن أَْرقََم فََسأَْلتُهُ؟ فَقَاَل: ِمْثَل َذلِ 

أن أَبَا َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ يَقُوُل فِي َحِديٍث: إنَّ اْبَن َعبَّاٍس قَاَل لَهُ: أَُساَمةُ ْبُن َزْيٍد ■ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَْخبََرنِي: أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ بَا فِي »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ إنََّما الرِّ

 صحيح(«)النَِّسيئَةِ 
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تَّةَ َحِديُث  قال المؤلف: ُعبَاَدةَ، َوأَبِي هَُرْيَرةَ، َوُعَمَر، َوأَبِي َسِعيٍد، فِي أَنَّ اِْلَْصنَاَف السِّ

ُكلُّ ِصْنٍف ِمْنهَا بِِصْنفِِه: ِربًا إْن َكاَن فِي أََحِدِهَما ِزيَاَدةٌ َعلَى َوْزِن اْْلَخِر: هَُو َزائٌِد 

يَاَدةُ َّل يَِحلُّ تَْرُكهَا  -ٍد ُحْكًما َعلَى َحِديِث أَُساَمةَ، َواْلبََراِء، َوَزيْ  ِ تََعالَى  -َوالزِّ َوبِاّلَِلَّ

 التَّْوفِيُق.

ِ ْبُن َمْسُعوٍد، َّل ِربَا فِي يٍَد بِيٍَد، َواْلَماِء ِمْن ■  َعْن اْلَحاِرِث ْبِن ُسَوْيٍد قَاَل: قَاَل َعْبُد َّللاَّ

 اْلَماِء.

 اَل بِقَْوِل اْبِن َعبَّاٍس، ثُمَّ َرَجَع َعْنهُ.قال المؤلف: َوَصحَّ َعْن اْبِن ُعَمَر أَنَّهُ قَ 

ة[م  1111]َمْسأَلَة بَْيع اْلقَْمح َوالشَِّعير َوَغْيرهْم بِالذََّهِب َواْلفِضَّ

ِة يًَدا بِيٍَد َونَِسيئَةً   -َوَجائٌِز بَْيُع اْلقَْمِح، َوالشَِّعيِر، َوالتَّْمِر، َواْلِمْلِح بِالذَّهَِب، أَْو بِاْلفِضَّ

ِة بِاِْلَْصنَاِف الَّتِي َذَكْرنَا؛ ِِلَنَّ النَّصَّ َجاَء بِإِبَاَحِة ُكلِّ َذلِكَ وَ   َجائٌِز تَْسلِيُم الذَّهَِب أَْو اْلفِضَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -  َوبِاّلَِلَّ

 1111]َمْسأَلَة القرض فِي اْلقَْمح َوالشَِّعير َوَغْيرهْم ِمْن اأْلَْصنَاف[م

ا اْلقَرْ  ُض فََجائٌِز فِي اِْلَْصنَاِف الَّتِي َذَكْرنَا َوَغْيِرهَا، َوفِي ُكلِّ َما يُتََملَُّك، َويَِحلُّ َوأَمَّ

بَا فِيِه، إّلَّ فِي َوْجٍه َواِحٍد فَقَْط، َوهَُو اْشتَِراطُ أَْكثََر  إْخَراُجهُ َعْن اْلِمْلِك، َوَّل يَْدُخُل الرِّ

ا  ا أَْقَرَض، أَْو أَقَلَّ ِممَّ ا أَْقَرَض، َوهََذا ِممَّ ا أَْقَرَض، أَْو أَْدنَى ِممَّ أَْقَرَض، أَْو أَْجَوَد ِممَّ

تَِّة َمْنُصوٌص َعلَْيِه، َكَما أَْوَرْدنَا بِأَنَّهُ ِربًا َوهَُو فِيَما  ُمْجَمٌع َعلَْيِه، َوهَُو فِي اِْلَْصنَاِف السِّ

ِ تََعالَى فَهُ  ًرا  -َو بَاِطٌل َعَداهَا َشْرطٌ لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ ى َوُمَؤخَّ َويَُجوُز إلَى أََجٍل ُمَسًمً

ِة َمتَى طَلَبَهُ َصاِحبُهُ أََخَذهُ. مَّ  بَِغْيِر ِذْكِر أََجٍل، لَِكْن َحالٌّ فِي الذِّ

ٍة يَْنتَفُِع فِيهَا اْلُمْستَْقِرُض بَِما اْستَْقَرَض   .-َوقَاَل َمالٌِك: َّل يَأُْخُذهُ إّلَّ بَْعَد ُمدَّ

  هََذا َخطَأٌ؛ ِِلَنَّهُ لَْم يَأِْت بِِه قُْرآٌن، َوَّل ُسنَّةٌ، َوَّل ِرَوايَةٌ َسقِيَمةٌ، َوَّل قِيَاٌس..وَ 

]َمْسأَلَة بَْيع الذََّهب َمَع َغْيره أَْو ممزوج بَِغْيِرِه أَْو مضاف فِيِه أَْو َمْجُموع إلَْيِه فِي 

 1111َدنَانِير أَْو َغْيرَها[م

ٍة أَْو َغْيِرهَا  -َع الذَّهَِب َشْيٌء َغْيَرهُ فَإِْن َكاَن مَ  : َمْمُزوٌج بِِه، أَْو -أَيَّ َشْيٍء َكاَن ِمْن فِضَّ

ُمَضاٌف فِيِه، أَْو َمْجُموٌع إلَْيِه فِي َدنَانِيَر، أَْو فِي َغْيِرهَا: لَْم يَِحلَّ بَْيُعهُ َمَع َذلَِك الشَّْيِء، 

، َوَّل بِِمْثلِِه، إّلَّ َحتَّى يَْخلُُص  َوَّل ُدونَهُ بَِذهٍَب أَْصًًل، َّل  بِأَْكثََر ِمْن َوْزنِِه َوَّل بِأَقَلَّ

 الذَّهَُب َوْحَدهُ َخالًِصا.

ِة َشْيٌء َغْيُرهَا: َكُصْفٍر، أَْو َذهٍَب، أَْو َغْيُرهَُما، َمْمُزوٌج بِهَا،  َوَكَذلَِك إْن َكاَن َمَع اْلفِضَّ

ٍة أَْو ُمْلَصٌق َمَعهَا، أَْو َمجْ  ْيِء، َوَّل ُدونَهُ بِفِضَّ ُموٌع إلَْيهَا: لَْم يَِحلَّ بَْيُعهَا َمَع َذلَِك الشَّ

، َوَّل بِِمْثِل َوْزنِهَا،  -َدَراِهَم َكانَْت أَْو َغْيَر َدَراِهَم  -أَْصًًل  َّل بِأَْكثََر ِمْن َوْزنِهَا، َوَّل بِأَقَلَّ

ةُ َوْحَدهَا  َخالَِصةً، َسَواٌء فِي ُكلِّ َما َذَكْرنَا: السَّْيُف اْلُمَحلَّى، إّلَّ َحتَّى تَْخلَُص اْلفِضَّ

، َواْلُحلِيُّ فِيِه اْلفُُصوُص.. َوَكَذلَِك إْن َكاَن فِي  َواْلُمْصَحُف اْلُمَحلَّى، َواْلَخاتَُم فِيِه اْلفَصُّ

ٍل أَْو َغْيِرِه: لَْم يَُجْز بَْيُعهُ بَِذلَِك اْلقَْمِح َشْيٌء ِمْن َغْيِرِه َمْخلُوطٌ بِِه، أَْو ُمَضاٌف إلَْيِه ِمْن َدغَ 

 الشَّْيِء، َوَّل ُدونَهُ بِقَْمٍح َصاٍف أَْصًًل.

: فًََل يَِحلُّ بَْيُعهُ بَِشِعيٍر -فِيِه َشْيٌء َغْيُرهُ أَْو َمَعهُ َشْيٌء َغْيُرهُ  -َوَكَذلَِك اْلقَْوُل فِي الشَِّعيِر 
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َعهُ أَْو فِيِه َشْيٌء َغْيُرهُ أَْو َمَعهُ فًََل يَِحلُّ بَْيُعهُ بِتَْمٍر َمْحٍض ، َوفِي التَّْمِر يَُكوُن مَ  -َمْحٍض 

ا َذَكْرنَا  ا  -َوَكَذلَِك اْلقَْوُل فِي اْلِمْلِح..َوإِنََّما هََذا ُكلُّهُ إَذا ظَهََر أَثَُر اْلِخْلِط فِي َشْيٍء ِممَّ َوأَمَّ

َعْيٌن َوَّل نَظٌَر أَْيًضا: فَُحْكُمهُ ُحْكُم اْلَمْحِض؛ ِِلَنَّ اِْلَْسَماَء  َما لَْم يَُؤثِّْر َوَّل ظَهََر لَهُ فِيهِ 

فَاِت الَّتِي بِهَا تَْنتَقُِل اْلُحُدوُد.  إنََّما ِهَي َمْوُضوَعةٌ َعلَى َحَسِب الصِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أََمَر النَّبِيُّ »بُْرهَاُن َذلَِك:  ةُ بَِشْيٍء أَْن َّل يُبَا -َصلَّى َّللاَّ َع الذَّهَُب َواْلفِضَّ

ِمْن نَْوِعِهَما، إّلَّ َعْينًا بَِعْيٍن، َوْزنًا بَِوْزٍن، َوأَْن َّل يُبَاَع َشْيٌء ِمْن اِْلَْصنَاِف اِْلَْربََعِة 

اْلَمْذُكوَرِة ِخْلطٌ  ، فَإَِذا َكاَن فِي أََحِد اِْلَْنَواعِ « بَِشْيٍء ِمْن نَْوِعِه إّلَّ َكْيًًل بَِكْيٍل َعْينًا بَِعْينٍ 

أَْو َشْيٌء ُمَضاٌف إلَْيِه فًََل َسبِيَل إلَى بَْيِعِه بَِشْيٍء ِمْن نَْوِعِه َعْينًا بَِعْيٍن، َوَّل َكْيًًل بَِكْيٍل، 

 َوَّل َوْزنًا بَِوْزٍن، ِِلَنَّهُ َّل يَْقِدُر َعلَى َذلَِك أَْصًًل..

 -أقوال الفقهاء:

وشريح وابن سيرين والشافعي وأحمد وأهل الظاهر قول المؤلف هو قول:الزهري ■

 وروى عن النخعي.

ا فِيِه أَْو بِأَقَلَّ ■  ْيِف فِيِه اْلِحْليَةُ، َواْلِمْنطَقَةُ، َواْلَخاتَُم أَْن يَْبتَاَعهُ بِأَْكثََر ِممَّ  َّل بَأَْس بِالسَّ

 َونَِسيئَةً.)الشعبي والنخعي والحسن(

َراِهِم.)ابن َّل بَأَْس بِِشَراِء السَّيْ ■  ِض، َواْلقََدِح بِالدَّ ِض، َواْلِخَواِن اْلُمفَضَّ ِف اْلُمفَضَّ

 سيرين وقتادة وحماد بن أبي سليمان وسليمان بن موسى ومكحول والشعبي(

َراِهُم أَْكثََر ِمْن اْلِحْليَِة.)الحكم بن عتيبة ■ يباع السيِف اْلُمَحلَّى بِالدََّراِهم إْن َكانَْت الدَّ

 وى مثله عن النخعي والحسن(وسفيان ور

ِة يَُكونَاِن َجِميًعا في شئ واحد ّل يباع إّلَّ بَِوْزٍن َواِحٍد ِمْنهَُما.)قول ■  فِي الذَّهَِب َواْلفِضَّ

 ثالث عن النخعي(

إَذا َكانَْت اْلِحْليَةُ تَبًَعا، َوَكاَن اْلفَْضُل فِي النَّْصِل: َجاَز بَْيُعهُ بِنَْوِعِه نَْقًدا ■ 

 ِخيًرا.)اِلوزاعي(َوتَأْ 

ِة، أَْو اْلُمْصَحُف َكَذلَِك، أَْو اْلِمْنطَقَةُ َكَذلَِك، أَْو ■  ْيِف اْلُمَحلَّى بِاْلفِضَّ ةُ السَّ إْن َكانَْت فِضَّ

ِة َكَذلَِك: يَقَُع فِي الثُّلُِث ِمْن قِيَمتِهَا َمَع النَّْصِل، َواْلِغْمِد، َواْلَحَمائِِل، َوَمَع  َخاتَُم اْلفِضَّ

ةُ أَْو  ِة، يَقَُع اْلفِضَّ ، َوَكاَن ُحلِيُّ النَِّساِء ِمْن الذَّهَِب، أَْو اْلفِضَّ اْلُمْصَحِف، َوَمَع اْلفَصِّ

ا فِي : َجاَز بَْيُع ُكلِّ َذلَِك بِنَْوِعِه أَْكثََر ِممَّ ِه الذَّهَُب فِي ثُلُِث قِيَمِة اْلَجِميِع َمَع اْلِحَجاَرِة فَأَقَلَّ

قَلَّ نَْقًدا َوَّل يَُجوُز نَِسيئَةً، فَإِْن َكانَْت أَْكثََر ِمْن الثُّلُِث لَْم يَُجْز أَْصًًل ، وَّل َوِمْثلَهُ، َوأَ 

ةٌ أَْو َذهٌَب بِنَْوِع َما فِيِه ِمْنهَُما   -قَلَّ أَْو َكثَُر  -يَُجوُز بَْيُع َغْيِر َما َذَكْرنَا يَُكوُن فِيِه فِضَّ

ِة بِ  يِن اْلُمَحًلَّ كِّ ِة أَْو الذَّهَِب، َوالسَّْرُج َكَذلَِك، َوُكلُّ َشْيٍء َكَذلَِك، إّلَّ أَْن يَُكوَن َما َكالسِّ اْلفِضَّ

ِة أَْو الذَّهَِب إَذا نُِزَع لَْم يَْجتَِمْع ِمْنهُ َشْيٌء لَهُ بَاٌل، فًََل بَأَْس ِحينَئٍِذ بِبَْيِعِه  فِيِه ِمْن اْلفِضَّ

 ْقًدا َوبِتَأِْخيٍر، َوَكْيَف َشاَء.)مالك(بِنَْوِع َما فِيِه ِمْن َذلَِك نَ 

قال المؤلف: َوهََذا تَنَاقٌُض َعِظيٌم؛ ِِلَنَّ التَّفَاُضَل َحَراٌم َكالتَّأِْخيِر َوَّل فَْرَق، فَإِْن َمنََع ⊙

اْْلَخَر أَْيًضا؛ ِِلَنَّهُ  ِِلَنَّهُ تَبٌَع فَْليُِجزْ  -َوإِْن أََجاَز أََحَدهَُما  -ِمْن أََحِدِهَما فَْليَْمنَْع ِمْن اْْلَخِر 

تَبٌَع، َوتَْحِديُدهُ الثُّلَُث َعَجٌب آَخُر.. ثُمَّ تَْفِريقُهُ بَْيَن السَّْيِف، َواْلُمْصَحِف، َواْلَخاتَِم، 
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يِن، -َواْلِمْنطَقَِة، َوُحلِيِّ النَِّساِء فِي َذلَِك  كِّ َوَغْيِر  َوبَْيَن السَّْرِج َواللَِّجاِم َواْلَمهَاِميِز، َوالسِّ

ا..  َذلَِك َعَجٌب ِجًدً

ِة ■  ْفِر، أَْو اْلفِضَّ نَانِيِر اْلَمْغُشوَشِة بِالصُّ َكثَُر اْلِغشُّ أَْم  -يجوز بََدَل الدَّنَانِيِر اْلَمْحَضِة بِالدَّ

 ِمْثًًل بِِمْثٍل. -َكاَن الثُّلُُث، أَْو أَْكثََر أَْو أَقَلَّ  -قَلَّ 

ِة اْلَمْحَضِة، ِمْثًًل َوَكَذلَِك يجوز بََدَل  ْفِر َوَغْيِرِه بِالدََّراِهِم اْلفِضَّ الدََّراِهِم اْلَمْغُشوَشِة بِالصُّ

.)مالك( -بِِمْثٍل   َكاَن اْلِغشُّ الثُّلَُث أَْو أَْكثََر أَْو أَقَلَّ

ٍة أَْو َذهٍَب فََجائٌِز بَْيُعهُ بِنَْوِع َما فِيِه ِمنْ ■  َذلَِك إَذا َكاَن الثََّمُن أَْكثََر  ُكلُّ َشْيٍء ُمَحلًًى بِفِضَّ

ِة أَْو الذَّهَِب، َوَّل يَُجوُز بِِمْثِل َما فِيِه ِمْن َذلَِك َوَّل بِأَقَلَّ َوَّل بُدَّ  ا فِي اْلَمبِيِع ِمْن اْلفِضَّ  ِممَّ

ِق وفي ا ِة أَْو لِلذَّهَِب ِمْن الثََّمِن قَْبَل التَّفَرُّ لدراهم المغشوشة إْن ِمْن قَْبِض َما يَقَُع لِْلفِضَّ

ةُ الثُّلَُث َوَّل يَْقِدُر َعلَى تَْخلِيِصهَا؛ ِِلَنَّهُ َّل يَْدِري  ْفُر، َوَكانَْت اْلفِضَّ َكاَن الثُّلُثَاِن هَُو الصُّ

ةً َمْحَضةً  ْفُر أَْم يَْحتَِرُق فًََل بَأَْس يَبِيُعهَا بَِوْزِن َجِميِعهَا فِضَّ إْن َخلََصْت أَيَْبقَى الصُّ

ِة الَّتِي فِيهَا َوَّل بِأَقَلَّ ِمْنهَا،وَ   بِأَْكثََر ِمْن َوْزِن َجِميِعهَا أَْيًضا، َوَّل يَُجوُز بَْيُعهَا بِِمْثِل اْلفِضَّ

ةُ ِهَي اْلَغالِبَةُ: َجاَز بَْيُعهَا  - ةً فَإِْن َكانَْت اْلفِضَّ فَإِْن َكاَن نِْصفُهَا ُصْفًرا أَْو نِْصفُهَا فِضَّ

ِة َوإِْن لَْم يَُكْن بَِوْزِن َجمِ  ِة اْلَمْحَضِة، َوَّل تُبَاُع بِأَْكثََر ِمْن َذلَِك ِمْن اْلفِضَّ يِعهَا ِمْن اْلفِضَّ

ةً َمْحَضةً، َوبِأَْكثََر َوبِأَقَلَّ   أََحُدهَُما َغالِيًا لِْْلَخِر َجاَز بَْيُعهَا ِحينَئٍِذ بِِمْثِل َوْزِن َجِميِعهَا فِضَّ

تَْيِن بَْعَد أَْن يَُكوَن فِ  ِة الَّتِي فِي الدََّراِهِم فَإِْن لَْم يَْدِر أَيُّ اْلفِضَّ ةُ الثََّمِن أَْكثََر ِمْن اْلفِضَّ ضَّ

 أَْكثَُر الَّتِي ِهَي ثََمٌن أَْم الَّتِي فِي الدََّراِهِم؟ فَاْلبَْيُع فَاِسٌد.

َراِهِم َوثُلُثُهَا ُصْفًرا لَْم يَ  ِة اْلَمْحَضِة إّلَّ ِمْثًًل قَاَل: فَإِْن َكاَن ثُلُثَا الدَّ ُجْز أَْن تُبَاَع بِاْلفِضَّ

 بِِمْثٍل، َّل بِأَقَلَّ َوَّل بِأَْكثََر.)أبو حنيفة(

 -األحاديث واآلثار:

ِ »عن فََضالَة ْبَن ُعبَْيٍد يَقُوُل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَتَى َرُسوُل َّللاَّ َوهَُو بَِخْيبََر  -َصلَّى َّللاَّ

ِ  بِقًَِلَدةٍ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فِيهَا َذهٌَب َوَخَرٌز َوِهَي ِمْن اْلَمَغانِِم تُبَاُع فَأََمَر َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

: الذَّهَُب بِالذَّهَِب -َعلَْيِه السًََّلُم  -بِالذَّهَِب الَِّذي فِي اْلقًَِلَدِة فَنُِزَع َوْحَدهُ، ثُمَّ قَاَل لَهُْم  -

  صحيح(«)نٍ َوْزنًا بَِوزْ 

ِ »َعْن فََضالَةَ ْبِن ُعبَْيٍد اِْلَْنَصاِريِّ قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَتَى َرُسوُل َّللاَّ َعاَم  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ  -َخْيبََر بِقًَِلَدٍة فِيهَا َذهٌَب َوَخَرٌز اْبتَاَعهَا َرُجٌل بِتِْسَعِة َدنَانِيَر فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ  َصلَّى َّللاَّ

: -َعلَْيِه السًََّلُم  -: َحتَّى تَُميَِّز بَْينَهُ َوبَْينَهُ فَقَاَل: إنََّما أََرْدُت اْلِحَجاَرةَ؟ فَقَاَل -َعلَْيِه َوَسلََّم 

 صحيح(«)َّل، َحتَّى تَُميَِّز بَْينَهَُما، فََردَّهُ َحتَّى َميََّز بَْينَهَُما

ِ  قال المؤلف: ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّ  -فَهََذا َرُسوُل َّللاَّ لَْم يَْلتَفِْت إلَى نِيَّتِِه فِي أَنَّهُ إنََّما  -ى َّللاَّ

َكاَن َغَرُضهُ اْلَخَرَز َويَُكوُن الذَّهَُب تَبًَعا، َوَّل َراَعى َكْثَرةَ ثََمٍن ِمْن قِلَّتِِه، َوأَْوَجَب 

.  التَّْميِيَز َواْلُمَواَزنَةَ َوَّل بُدَّ

إْذ أَتَاهُ َرُجٌل  -َوهَُو يَْخطُُب  -ِن ُحنَْيٍن َسِمْعت َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب َعْن اْلُمِغيَرِة بْ ■ 

: َوَما َذلَِك؟ قَاَل:  بَا، قَاَل َعلِيٌّ فَقَاَل: يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن إنَّ بِأَْرِضنَا قَْوًما يَأُْكلُوَن الرِّ

ةٍ  أَْي َّل  -بَِوِرٍق، فَنَكََّس َعلِيٌّ َرْأَسهُ، َوقَاَل: َّل  يَبِيُعوَن َجاَماٍت َمْخلُوطَةً بَِذهٍَب َوفِضَّ
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  بَأَْس بِهِ 

َعْن ُموَسى ْبِن أَنَِس ْبِن َمالٍِك َعْن أَبِيِه: أَنَّ ُعَمَر أَْعطَاهُ آنِيَةً ُخْسُرَوانِيَّةً َمْجُموَعةً ■ 

فَبَاَعهَا ِمْن يَهُوِديٍّ بِِضْعِف َوْزنِهَا،  بِالذَّهَِب فَقَاَل ُعَمُر: اْذهَْب فَبِْعهَا َواْشتََرطَ ِرَضانَا،

 ثُمَّ أَْخبََر ُعَمُر، فَقَاَل لَهُ ُعَمُر: اْذهَْب فَاْرُدْدهُ، َّل، إّلَّ بِِزنَتِِه.

ِ ْبَن َمْسُعوٍد بَاَع نُفَايَةَ بَْيِت اْلَماِل ُزيُوفًا بَِدَراِهَم ُدوَن َوزْ ■  : أَنَّ َعْبَد َّللاَّ ْعبِيِّ  نِهَا.َعْن الشَّ

َعْن إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ قَاَل: َكاَن َخبَّاٌب قَْينًا، َوَكاَن ُربََّما اْشتََرى السَّْيَف اْلُمَحلَّى ■ 

 بِاْلَوِرِق.

ِة ■  ْيَف اْلُمَحلَّى بِاْلفِضَّ َعْن قَْيِس ْبِن ُمْسلٍِم َعْن طَاِرِق ْبِن ِشهَاٍب قَاَل: ُكنَّا نَبِيُع السَّ

 َونَْشتَِريِه.

ْيِف اْلُمَحلَّى بِالدََّراِهِم.■   َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: َّل بَأَْس بِبَْيِع السَّ

، َوأَنٌَس، َواْبُن َمْسُعوٍد، َوطَاِرٌق، َواْبُن َعبَّاٍس،  قال المؤلف: فَهَُؤَّلِء: ُعَمُر، َوَعلِيٌّ

وا بِأَْكثََر َوَخبَّاٌب، إّلَّ أَنَّ َعلِيًًا، َوَخبَّ  ابًا، َواْبَن َمْسُعوٍد، َوطَاِرقًا، َواْبَن َعبَّاٍس لَْم يَُخصُّ

ِة َوَّل أَقَلَّ  ا فِيهَا ِمْن اْلفِضَّ ِة َوأَْلَغى الذَّهََب، إّلَّ أَنَّهُ أََجاَز  -ِممَّ َوُعَمُر َراَعى َوْزَن اْلفِضَّ

ْرَف بِِخيَاِر ِرَضاهُ بَْعَد اْفتَِراِق اْلمُ  َوأَنٌَس َوْحَدهُ َراَعى أَْكثََر ِمْن اْلَوْزِن،  -تََصاِرفِيَن الصَّ

ْرِف.  َوأََجاَز اْلِخيَاَر فِي الصَّ

َعْن أَنٍَس قَاَل: أَتَانَا ِكتَاُب ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َونَْحُن بِأَْرِض فَاِرٍس: َّل تَبِيُعوا ُسيُوفًا ■ 

ٍة بِالدََّراِهِم.  فِيهَا َحْلقَةُ فِضَّ

ْن َرُجٍل ِمْن هَْمَداَن قَاَل: َسأَْلُت َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب، فَقُْلُت: يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن إنَّهُ عَ ■ 

بَا اْلَعْجًَلُن.)ضعيف( يَاَدِة َوالنُّْقَصاِن؟ قَاَل: َذلَِك الرِّ  يَْكُسُد َعلَيَّ اْلَوِرُق أَفَأَْصِرفُهُ بِالزِّ

انِيَن قَاَل: قَاَل َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب: إَذا َكاَن ِِلََحِدُكْم َدَراِهُم َّل َعْن َرُجٍل ِمْن السَّمَّ ■ 

 تُْنفَُق فَْليَْبتَْع بِهَا َذهَبًا، َوْليَْبتَْع بِالذَّهَِب َما َشاَء.)ضعيف(

ِ ْبَن َمْسُعوٍد بَاَع نُفَايَةَ بَْيِت اْلَماِل زُ ■  : أَنَّ َعْبَد َّللاَّ ْعبِيِّ يُوفًا َوقِْسيَاَن بَِدَراِهَم ُدوَن َعْن الشَّ

َوْزنِهَا فَنَهَاهُ ُعَمُر َعْن َذلَِك، َوقَاَل: أَْوقِْد َعلَْيهَا َحتَّى يَْذهََب َما فِيهَا ِمْن َحِديٍد أَْو نَُحاٍس 

ةَ بَِوْزنِهَا.  َوتَْخلَُص، ثُمَّ بِْع اْلفِضَّ

ْنَعانِيِّ ■ » ِ الصَّ أَنَّهُ َكاَن َمَع فََضالَةَ ْبِن ُعبَْيٍد فِي َغْزَوٍة فَطَاَرْت  َعْن َحنَِش ْبِن َعْبِد َّللاَّ

لِي َوِِلَْصَحابِي قًَِلَدةٌ فِيهَا َذهٌَب َوَوِرٌق َوَجْوهٌَر، فَأََرْدُت أَْن أَْشتَِريَهَا، فََسأَْلُت فََضالَةَ 

ْل َذهَبََك فِي ِكفٍَّة، ثُمَّ َّل تَأُْخَذنَّ إّلَّ ْبَن ُعبَْيٍد؟ فَقَاَل: اْنِزْع َذهَبَهَا فَاْجَعْلهُ فِي ِكفٍَّة َواْجعَ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِمْثًًل بِِمْثٍل، فَإِنَّ َرُسوَل َّللاَّ  ثُمَّ َذَكَر اْلَحِديَث.)صحيح(« . قَاَل. -َصلَّى َّللاَّ

ةٌ َحتَّى يَْنِزَعهُ ثُمَّ يَبِيَعهُ َعْن نَافٍِع قَاَل: َكاَن اْبُن ُعَمَر َّل يَبِيُع َسْرًجا َوَّل َسْيفًا فِيِه فِ ■  ضَّ

 َوْزنًا بَِوْزٍن.

 1111]َمْسأَلَة بَْيع الذََّهب نَِسيئَة[م

ِة َمَعهُ أَْو ُمَركَّبًا فِيِه َجاَز بَْيُعهُ َكَما هَُو َمَع َما هَُو  فَإِْن َكاَن َذهٌَب َوَشْيٌء آَخُر َغْيُر اْلفِضَّ

 ًدا بِيٍَد َوَّل يَُجوُز نَِسيئَةً.َمَعهُ َوُدونَهُ بِالدََّراِهِم يَ 

ةُ َمَعهَا َشْيٌء آَخُر َغْيُر الذَّهَِب أَْو ُمَركَّبًا فِيهَا، أَْو ِهَي فِيِه: َجاَز بَْيُعهَا َمَع  َوَكَذلَِك اْلفِضَّ
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 َما ِهَي َمَعهُ أَْو ُدونَهُ بِالدَّنَانِيِر يًَدا بِيٍَد، َوَّل يَُجوُز نَِسيئَةً.

قَْمُح َمَعهُ تَْمٌر أَْو ِمْلٌح أَْو َشْيٌء آَخُر: فََجائٌِز بَْيُعهُ َمَع اْْلَخِر أَْو ُدونَهُ بَِشِعيٍر يًَدا َوَكَذلَِك الْ 

ِعيُر َمَعهُ تَْمٌر أَْو ِمْلٌح أَْو َغْيُر َذلَِك: فََجائٌِز بَْيُعهُ َومَ  ا بِيٍَد، َوَّل يَُجوُز نَِسيئَةً ، َوَكَذلَِك الشَّ

نَهُ بِقَْمٍح نَْقًدا، َّل نَِسيئَةً َوَكَذلَِك التَّْمُر َمَعهُ َشِعيٌر أَْو ِمْلٌح أَْو َغْيُر َذلَِك: فََجائٌِز َمَعهُ أَْو ُدو

 بَْيُعهُ َمَعهُ أَْو ُدونَهُ بِقَْمٍح نَْقًدا، َّل نَِسيئَةً ، َوَكَذلَِك اْلِمْلُح ..

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى  -بُْرهَاُن َذلَِك: قَْوُل َرُسوِل َّللاَّ فَإَِذا اْختَلَفَْت هَِذِه اِْلَْصنَاُف : »-َّللاَّ

فََسقَطَْت اْلُمَواَزنَةُ، َواْلُمَكايَلَةُ، َواْلُمَماثَلَةُ، َوبَقَِي النَّْقُد « فَبِيُعوا َكْيَف ِشْئتُْم إَذا َكاَن يًَدا بِيَدٍ 

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.. َوأََجازَ  ٍة بَِذهٍَب إلَى أََجٍل. فَقَْط َوبِاّلَِلَّ  َربِيَعةُ بَْيَع َسْيٍف ُمَحلَّى بِفِضَّ

َعْن َجْعفَِر ْبِن َعْمِرو ْبِن ُحَرْيٍث: أَنَّ أَبَاهُ اْشتََرى ِمْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب ِديبَاَجةً ■ 

َرَج ِمْنهَا قِيَمةَ ِعْشِريَن أَْلِف ُمْلَحَمةً بَِذهٍَب بِأَْربََعِة آَّلِف ِدْرهٍَم بِنَِساٍء فَأَْحَرقَهَا فَأَخْ 

 ِدْرهٍَم.

 1111]َمْسأَلَة بَْيع الدََّراِهم المنقوشة والمغشوشة[م

َراِهُم اْلَمْنقُوَشةُ َوالدَّنَانِيُر اْلَمْغُشوَشةُ فَإِنَّهُ إْن تَبَايََع اْثنَاِن َدَراِهَم َمْغُشوَشةً قَ  ا الدَّ ْد َوأَمَّ

َراِهَم َمْغُشوَشٍة قَْد ظَهََر اْلِغشُّ فِيهَا: فَهَُو َجائٌِز إَذا تََعاقََدا اْلبَْيَع، َعلَى ظَهََر اْلِغشُّ فِيهَا بِدَ 

ْفِر الَِّذي فِي  ةَ الَّتِي فِي هَِذِه بِالصُّ ِة الَّتِي فِي تِْلَك، َواْلفِضَّ ْفَر الَِّذي فِي هَِذِه بِاْلفِضَّ أَنَّ الصُّ

َواٌء تَبَايََعا َذلَِك ُمتَفَاِضًًل، أَْو ُمتََماثًًِل، أَْو ُجَزافًا بَِمْعلُوٍم، أَْو تِْلَك: فَهََذا َجائٌِز َحًَلٌل، سَ 

ِة َحًَلٌل. ْفَر بِاْلفِضَّ  ُجَزافًا بُِجَزاٍف، ِِلَنَّ الصُّ

َما َعلَى هَِذِه َوَكَذلَِك إْن تَبَايََعا َدنَانِيَر َمْغُشوَشةً بَِدنَانِيَر َمْغُشوَشٍة قَْد ظَهََر اْلِغشُّ فِي ِكلَْيهِ 

ِة هَِذِه: فَهََذا أَْيًضا َحًَلٌل  ِة تِْلَك َوَذهََب تِْلَك بِفِضَّ فَِة، فَإِْن تَبَايََعا َذهََب هَِذِه بِفِضَّ الصِّ

ٍة، فَالتَّفَاُضُل َجائٌِز، َوالتَّ  نَاقُُد ُمتََماثًًِل، َوُمتَفَاِضًًل، َوُجَزافًا نَْقًدا َوَّل بُدَّ ِِلَنَّهُ َذهٌَب بِفِضَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.  فَْرٌض َوبِاّلَِلَّ

 1111]َمْسأَلَة بَْيع اْلقَْمح بدقيقه وسويقه وخبزه َوَغْير َذلَِك[م

ِويقِِه َوَجائٌِز بَْيُع اْلقَْمِح بَِدقِيِق اْلقَْمِح َوَسِويِق اْلقَْمِح َوبُِخْبِز اْلقَْمِح َوَدقِيِق اْلقَْمِح بَِدقِيقِِه َوبِسَ 

ْبِزِه، َوَسِويقِِه بَِسِويقِِه َوبُِخْبِزِه، َوُخْبِز اْلقَْمِح بُِخْبِز اْلقَْمِح، ُمتَفَاِضًًل ُكلُّ َذلَِك، َوخُ 

ْيِت، َواْلِعنَِب بِاْلِعنَِب  ْيِت بِالزَّ ْيتُوِن، َوالزَّ ْيِت َوالزَّ ْيتُوِن بِالزَّ َوُمتََماثًًِل، َوُجَزافًا َوالزَّ

، يًَدا بِيٍَد َوأَْن يَُسلََّم ُكلُّ َما َذَكْرنَا بَْعُضهُ فِي بَْعِض. َوبِاْلَعِصيِر، َوبَِخلِّ   اْلِعنَِب بِاْلَخلِّ

بِ  يِب َوَكَذلَِك َدقِيُق الشَِّعيِر بِاْلقَْمِح َوبِالشَِّعيِر َوبَِدقِيِق الشَِّعيِر َوبُِخْبِزِه، َوالتِّيِن بِالتِّيِن، َوالزَّ

بِيِب، َواِْلُْرِز بِاِْلُ   ْرِز، َكْيَف ِشْئت ُمتَفَاِضًًل، َوُمتََماثًًِل؛ َويَُسلَُّم بَْعُضهُ فِي بَْعٍض.بِالزَّ

بِيِب َكيْ  ْمنَا َوفِي اْلِعنَِب بِالزَّ تَِّة الَّتِي قَدَّ ًًل، َوَّل ِربَا أَْلبَتَّةَ، َوَّل َحَراَم، إّلَّ فِي اِْلَْصنَاِف السِّ

 َويَُجوُز َوْزنًا َكْيَف ِشْئت.

ْرُع لَْيَس قَْمًحا َوَّل َشِعيًرا َوَّل َسْنبََل بَْعُد: َوفِي الزَّ  ْرِع اْلقَائِِم بِاْلقَْمِح َكْيًًل، فَإِْن َكاَن الزَّ

 فَقَْد َجاَز بَْيُعهُ بِالشَِّعيِر َكْيًًل َوبُِكلِّ َشْيٍء َما َعَدا اْلقَْمِح َكْيًًل.

 بِاْلقَْمِح ُمتَفَاِضًًل.َوأََجاَز اْلَمالِِكيُّوَن السَِّويَق ِمْن اْلقَْمِح 

 َوأََجاَز اْلَحنَفِيُّوَن ُخْبَز اْلقَْمِح بِاْلقَْمِح ُمتَفَاِضًًل َوُكلُّ َذلَِك أَْصلُهُ اْلقَْمُح، َوَّل فَْرَق.
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 ِ  - بُْرهَاُن َذلَِك: َما أَْوَرْدنَا قَْبُل ِمْن أَنَّهُ َّل ِربَا َوَّل َحَراَم إّلَّ َما نَصَّ َعلَْيِه َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  بَا{ ]البقرة:  -َصلَّى َّللاَّ َم الرِّ ُ اْلبَْيَع َوَحرَّ [.. َوَما ٢٧١قَاَل تََعالَى: }َوأََحلَّ َّللاَّ

 ، ْيِت ثُمَّ اتَّبََعهُ َعلَْيِه الشَّافِِعيُّ ْيتُوِن بِالزَّ َوإِْن َوَجْدنَا َعْن أََحٍد قَْبَل َمالٍِك اْلَمْنَع ِمْن بَْيِع الزَّ

ْيتُوِن  ا فِي الزَّ ْيُت أَْكثََر ِممَّ ْح بِِه، َوأََجاَزهُ أَبُو َحنِيفَةَ َوأَْصَحابُهُ إَذا َكاَن الزَّ َكاَن لَْم يَُصرِّ

ْيِت َوإِّلَّ فًََل.  ِمْن الزَّ

َر اْلُمَزابَنَةَ: أَ  ، َوَجابُِر فَإِْن قَالُوا: ِهَي ُمَزابَنَةٌ؟ قُْلنَا: قُْلتُْم اْلبَاِطَل، قَْد فَسَّ بُو َسِعيٍد اْلُخْدِريُّ

ِ، َواْبُن ُعَمَر  ُ َعْنهُْم  -ْبُن َعْبِد َّللاَّ يِن فَلَْم يَْذُكُروا  -َرِضَي َّللاَّ َوهُْم أَْعلَُم النَّاِس بِاللَُّغِة َوبِالدِّ

 َشْيئًا ِمْن هَِذِه اْلُوُجوِه فِيِه أَْصًًل 

طَ  بِيِب بِاْلِعنَِب َكْيًًل قُْلنَا: اْلقِيَاُس ُكلُّهُ بَاِطٌل، فَإِْن قَالُوا: قِْسنَا َذلَِك َعلَى الرُّ ِب بِالتَّْمِر، َوالزَّ

بِيَب هَُو َعْيُن اْلِعنَِب نَْفِسِه، إّلَّ أَنَّهُ يَبَِس، َوالتَّْمُر هُ  َو ثُمَّ هَِذِه ِمْنهُ َعْيُن اْلبَاِطِل، ِِلَنَّ الزَّ

َطِب إّلَّ أَنَّهُ يَابٌِس وَ  ْيتُوِن لَِكنَّهُ َخاِرٌج ِمْنهُ َعْيُن الرُّ ْيُت هَُو َشْيٌء آَخُر َغْيُر الزَّ الزَّ

َكُخُروِج اللَّبَِن ِمْن اْلَغنَِم، َوالتَّْمِر ِمْن النَّْخِل، َوبَْيُع ُكلِّ َذلَِك بَِما يَْخُرُج ِمْنهُ: َجائٌِز بًَِل 

 ُس يَْوًما َما..ِخًَلٍف. فَهََذا أََصحُّ فِي اْلقِيَاِس لَْو َصحَّ اْلقِيَا

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول: أبي سليمان ومجاهد.■

نَانِير َعْن الدََّراِهم[م نَانِير أَْو الدَّ َراِهم َعْن الدَّ  1111]َمْسأَلَة أََخَذ الدَّ

ٌح، أَْو تَْمٌر، أَْو َغْيُر َوَمْن َكاَن لَهُ ِعْنَد آَخَر َدنَانِيُر، أَْو َدَراِهُم، أَْو قَْمٌح، أَْو َشِعيٌر، أَْو ِملْ 

ا ِمْن قَْرٍض، أَْو  ا ِمْن بَْيٍع، إمَّ بَا أَيُّ َشْيٍء َكاَن َّل تََحاَش َشْيئًا إمَّ ا َّل يَقَُع فِيِه الرِّ َذلَِك، ِممَّ

ِحلُّ لَهُ أَْن يَأُْخَذ ِمْن َسلٍَم، أَْو ِمْن أَيِّ َوْجٍه َكاَن َذلَِك لَهُ ِعْنَدهُ َحاًّلً َكاَن أَْو َغْيَر َحالٍّ فًََل يَ 

 ِمْنهُ َشْيئًا ِمْن َغْيِر َمالِِه ِعْنَدهُ أَْصًًل.

، أَْو َدَراِهَم َعْن  فَإِْن أََخَذ َدنَانِيَر َعْن َدَراِهَم، أَْو َدَراِهَم َعْن َدنَانِيَر، أَْو َشِعيًرا َعْن بُرٍّ

بَا ِربًا َمْحٌض، َوفِيَما َّل  َعَرٍض، أَْو نَْوًعا َعْن نَْوٍع َّل تََحاَش َشْيئًا: فَهُوَ  فِيَما يَقَُع فِيِه الرِّ

بَا َحَراٌم بَْحٌت َوأَْكُل َماٍل بِاْلبَاِطِل.  يَقَُع فِي الرِّ

َوُكلُّ َذلَِك َمْفُسوٌخ َمْرُدوٌد أَبًَدا َمْحُكوٌم فِيِه بُِحْكِم اْلَغْصِب، إّلَّ أَْن َّل يَْقِدَر َعلَى 

ا يَِحلُّ ِمْلُكهُ، َّل تََحاَش َشْيئًا، بِِمْقَداِر َحقِِّه، َوَّل  اِّلْنتَِصاِف أَْلبَتَّةَ  فَيَأُْخُذ َما أَْمَكنَهُ، ِممَّ

 َمِزيَد، فَهََذا َحًَلٌل لَهُ.

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بُْرهَاُن َذلَِك: َما َذَكْرنَا قَْبُل ِمْن تَْحِريِم النَّبِيِّ  ةَ، الذَّهََب، َواْلفِضَّ  -َصلَّى َّللاَّ

، َوالتَّْمَر، َوالشَِّعيَر، َواْلِمْلَح إّلَّ ِمْثًًل بِِمْثٍل َعْينًا بَِعْيٍن، ثُمَّ قَاَل  : -َعلَْيِه السًََّلُم  -َواْلبُرَّ

 «فَإَِذا اْختَلَفَْت هَِذِه اِْلَْصنَاُف فَبِيُعوا َكْيَف ِشْئتُْم إَذا َكاَن يًَدا بِيَدٍ »

ْيَس يًَدا بِيٍَد، بَْل أََحُدهَُما َغائٌِب َولََعلَّهُ لَْم يَْخُرْج ِمْن َمْعِدنِِه بَْعُد، َواْلَعَمُل الَِّذي َوَصْفنَا لَ 

ٌم بِنَصِّ َكًَلِمِه   .-َعلَْيِه السًََّلُم  -فَهَُو ُمَحرَّ

 -أقوال الفقهاء:

قول المؤلف هو قول أبي عبيدة بن عبد َّللا بن مسعود،وسعيد بن المسيب، وابن ■

لي الشافعي ورويت الكراهة عن النخعي وسعيد بن جبير وأبي سلمة شبرمة وأحد قو
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 بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن سيرين.

يجوز أخِذ الذَّهَِب ِمْن اْلَوِرق، َواْلَوِرِق ِمْن الذَّهَِب.) َمالٌِك، َوأَبُو َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيُّ ■

ْت إبَاَحةُ َذلَِك َعنْ  اٍد، َوَسِعيِد ْبِن  فِي أََحِد قَْولَْيه، َوَصحَّ اْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ َواْلَحَكِم َوَحمَّ

ٍد َواْختُلَِف فِيِه َعْن  ، َوقَتَاَدةَ، َواْلقَاِسِم ْبِن ُمَحمَّ ْهِريِّ ُجبَْيٍر بِاْختًَِلٍف َعْنهُ، َوطَاُوٍس َوالزُّ

 إْبَراِهيَم، َوَعطَاٍء(

 -األحاديث واآلثار:

ْرِف؟ عن أبي المنهال قَاَل: َسأَلْ ■ ت اْلبََراَء ْبَن َعاِزٍب، َوَزْيَد ْبَن أَْرقََم، َعْن الصَّ

ِ »فَِكًَلهَُما يَقُوُل:  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ َعْن بَْيِع الذَّهَِب بِاْلَوِرِق  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َدْينًا

ِ أَ »َعْن ■  بَِل بِالدَّنَانِيِر َوآُخُذ الدََّراِهَم َوأَبِيُع اْبِن ُعَمَر قَاَل: قُْلُت: يَا َرُسوَل َّللاَّ بِيُع اْْلِ

َراِهِم َوآُخُذ الدَّنَانِيَر، َوآُخُذ هَِذِه ِمْن هَِذِه؟ فَقَاَل: َّل بَأَْس أَْن تَأُْخَذهَا بِِسْعِر  بِالدَّ

 ِه بَِذلَِك ُشْعبَةُ(ضعيف() ِسَماَك ْبَن َحْرٍب َضِعيٌف يَْقبَُل التَّْلقِيَن َشِهَد َعلَيْ «)يَْوِمهَا

قال المؤلف ردا على استدّلل اِلحناف والمالكية بالحديث: قَْد َجاَء هََذا اْلَخبَُر بِهََذا 

نَِد بِبَيَاِن َغْيِر َما َذَكُروا أَنَّهُ لَْو َصحَّ لَهُْم َكَما يُِريُدوَن لََكانُوا ُمَخالِفِيَن  -َوثَالِثُهَا  ⬇⬇السَّ

 ْشتَِراطَ أَْخِذهَا بِِسْعِر يَْوِمهَا، َوهُْم يُِجيُزوَن أَْخَذهَا بَِغْيِر ِسْعِر يَْوِمهَا.لَهُ؛ ِِلَنَّ فِيِه ا

ِ »َعْن ■  ةَ بِالذَّهَِب، فَأَتَْيُت َرُسوَل َّللاَّ ِة أَْو اْلفِضَّ اْبِن ُعَمَر قَاَل: ُكْنُت أَبِيُع الذَّهََب بِاْلفِضَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - أَْخبَْرتُهُ بَِذلَِك فَقَاَل: إَذا بَايَْعت َصاِحبََك فًََل تُفَاِرْقهُ َوبَْينََك فَ  -َصلَّى َّللاَّ

 «َوبَْينَهُ لَْبسٌ 

 قال المؤلف: َوهََذا َمْعنًى َصِحيٌح، َوهَُو ُكلُّهُ َخبٌَر َواِحٌد.

ي: إَذا َخَرَج َخاِزنُنَا َعْن َسِعيٍد َمْولَى اْلَحَسِن، قَاَل: أَتَْيت اْبَن ُعَمَر أَتَقَاَضاهُ فَقَاَل لِ ■ 

وِق َوقَاَل: إَذا قَاَمْت َعلَى ثََمٍن فَإِْن َشاَء أََخَذهَا  ا َخَرَج بََعثَهُ َمِعي إلَى السُّ أَْعطَْينَاك، فَلَمَّ

 بِقِيَمتِهَا أََخَذهَا.

َدنَانِيَر فَقُْلت: َّل َعْن يََساِر ْبِن نَُمْيٍر قَاَل: َكاَن لِي َعلَى َرُجٍل َدَراِهُم فََعَرَض َعلَيَّ ■ 

يَاِرفَةَ فَأَْعِرْضهَا، فَإَِذا قَاَمْت َعلَى  آُخُذهَا َحتَّى أَْسأََل ُعَمَر فََسأَْلته؟ فَقَاَل: اْئِت بِهَا الصَّ

 ِسْعٍر، فَإِْن ِشْئت فَُخْذهَا، َوإِْن ِشْئت فَُخْذ ِمْثَل َدَراِهِمك.

ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب قَاَل: َّل تَبِيُعوا الذَّهََب بِاْلَوِرِق  َعْن نَافٍِع َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: إنَّ ■ 

 أََحُدهَُما َغائٌِب َواْْلَخُر نَاِجٌز.)صحيح(

َعْن ِعْكِرَمةَ َعْن اْبِن َعبَّاٍس: أَنَّهُ َكِرهَ اْقتَِضاَء الذَّهَِب ِمْن اْلَوِرِق ِمْن ■ 

 الذَّهَِب.)صحيح(

ِ ْبِن َمْسُعوٍد أَنَّهُ َكاَن يَْكَرهُ اْقتَِضاَء الذَّهَِب ِمْن اْلَوِرِق، َعْن اْبِن ِسيِريَن َعْن َعبْ ■  ِد َّللاَّ

 َواْلَوِرِق ِمْن الذَّهَِب.

ِ ْبِن َمْسُعوٍد أَنَّهُ َوَجَد فِي ِكتَاِب أَبِيِه بَِخطِِّه ■  ْحَمِن ْبِن َعْبِد َّللاَّ قال َمْعٌن هَُو اْبُن َعْبِد الرَّ

 ِ ِ أَْن نَأُْخَذ َدَراِهَم َمَكاَن َدنَانِيَر أَْو َدنَانِيَر َمَكاَن َدَراِهَم.قَاَل َعْبُد َّللاَّ   ْبُن َمْسُعوٍد: َمَعاَذ َّللاَّ

ِ ْبَن ُعَمَر قَاَل لَهُ: نَهَانَا أَِميُر اْلُمْؤِمنِيَن يَْعنِي ■  ْحَمِن ْبُن ُمْطِعٍم أَنَّ َعْبَد َّللاَّ عِن َعْبُد الرَّ
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 الدَّْيَن بِاْلَعْيِن.)صحيح( أَبَاهُ أَْن نَبِيعَ 

ِد ْبِن َزْيٍد َعْن اْبِن ُعَمَر فِيَمْن بَاَع طََعاًما بَِدَراِهَم، أَيَأُْخُذ بِالدََّراِهِم طََعاًما؟ ■  َعْن ُمَحمَّ

 فَقَاَل: َّل، َحتَّى تَْقبَِض َدَراِهَمك.

ِد ْبِن َزْيٍد َعْن اْبِن ُعَمَر فِيَمْن أَْقَرَض ■   َدَراِهَم أَيَأُْخُذ بِثََمنِهَا طََعاًما؟ فََكِرهَهُ.َعْن ُمَحمَّ

 1111]َمْسأَلَة بَْيع دقيق اْلقَْمح[م

َواْستَْدَرْكنَا ُمنَاقََضاٍت لَهُْم يَُعاِرُضوَن بِهَا أَْن َشنَُّعوا َعلَْينَا بِبَْيِع اْلقَْمِح بَِدقِيقِِه َوَدقِيِق 

ا فِي اْْلَخِر، َوَكَذلَِك َدقِيِق اْلقَْمِح بَِدقِيِق اْلقَْمِح، َوبِاْلُخْبِز َغْيره ُمتَفَاِضًًل، َوتَْسلِيِم أََحِدِهمَ 

ْيِت، َواللَّبَِن بِاللَّبَِن، َوبِاْلُجْبِن َوالسَّْمِن َوُكلِّ َشْيٍء، َما َعَدا َما  ْيتُوِن َوبِالزَّ ْيِت بِالزَّ َوالزَّ

نَِّة.  َوَرَد بِِه النَّصُّ ِمْن السُّ

ُ  َوَّل ُشْنَعةَ  ْمهُ َّللاَّ ْمنَا َما لَْم يَُحرِّ ِ تََعالَى، َوَّل َحرَّ فِي َشْيٍء ِمْنهُ؛ ِِلَنَّنَا لَْم نَتََعدَّ ُحُدوَد َّللاَّ

ُ تََعالَى:-َعلَْيِه السًََّلُم  -تََعالَى َوَّل َرُسولُهُ  نِيُع فِيَما نَْذُكُرهُ إْن َشاَء َّللاَّ  ، َوإِنََّما الشَّ

ُز بَْيُع الدَّقِيِق ِمْن اْلقَْمِح بِاْلقَْمِح َكْيًًل بَِكْيٍل، ِمْثًًل بِِمْثٍل يًَدا بِيٍَد، قَاَل: َوَّل قَاَل َمالٌِك: يَُجو

 يَُجوُز َدقِيِق اْلقَْمِح بَِدقِيِق اْلقَْمِح َكْيًًل بَِكْيٍل، لَِكْن َوْزنًا بَِوْزٍن، ِمْثًًل بِِمْثٍل.

ْمِح نَْوًعا َواِحًدا َمَع اْلقَْمِح فََما يَِحلُّ أَْن يَبِيَع َدقِيَق قَْمٍح بَِدقِيِق قَاَل َعلِيٌّ فَإِْن َكاَن َدقِيُق اْلقَ 

قِيَق بِاْلقَْمِح؛ ِِلَنَّهَُما قَْمٌح َمًعا َوإِْن َكاَن َدقِيُق اْلقَْمِح  ِصْنفًا قَْمٍح إّلَّ َكْيًًل بَِكْيٍل َكَما يَبِيُع الدَّ

يُِجيَزهُ بِاْلقَْمِح ُمتَفَاِضًًل، َوأََجاَز اْلقَْمَح بَِسِويِق اْلقَْمِح ُمتَفَاِضًًل؟ َغْيَر اْلقَْمِح، فََواِجٌب أَْن 

ِة، فَأَيُّ فَْرٍق بَْيَن َدقِيِق قَْمٍح َوبَْيَن َسِويِق قَْمٍح بِقَْمح.. َوَمنَُعوا ِمْن اْلِحْنطَِة اْلَمْبلُولَِة بِاْليَابِسَ 

ةَ بِاْليَابَِسِة َوِكْلتَاهَُما ُمْختَلِفَةٌ َمَع اِْلُْخَرى ،َوَمنَُعوا ِمْن الدَّقِيِق َوأََجاُزوا اْلِحْنطَةَ اْلَمْقلِيَّ 

 بِاْلَعِجيِن َوقَْد َدَخلَْت اْلَعِجيَن َصْنَعةٌ.

، َوأَبَاُحوا اْلقَْمَح بِاْلُخْبِز ِمْن اْلقَْمِح ُمتَفَاِضًًل ، َوَمنَُعوا ِمْن اللَّبَِن بِالسَّْمِن ُجْملَةً نََعمْ 

 َوَمنَُعوا ِمْن اللَّبَِن بِاْلُجْبِن َوهَْل اْلُجْبُن ِمْن اللَّبَن إّلَّ َكاْلُخْبِز ِمْن اْلقَْمِح؟ َوَمنَُعوا ِمْن بَْيعِ 

وا ازُ لَبَِن َشاٍة بَِشاٍة لَبُوٍن، إّلَّ أَنَّهُ َّل لَبََن اْْلَن فِي َضْرِعهَا؛ ِِلَنَّهُ قَْد اُْستُْنفَِذ بِاْلَحْلِب ، َوأَجَ 

 بَْيَع النَّْخِل بِالتَّْمِر إَذا َكانَْت َّل تَْمَر فِيهَا..

 َوَمنَُعوا ِمْن بَْيِع اْلِعنَِب بِاْلَعِصيِر، َوأََجاُزوهُ بِاْلَخلِّ َوهَِذِه َعَجائُِب َّل نَِظيَر لَهَ..

بَا اْلَمْنُصوَص َعلَْيِه جِ  ا اْلَحنَفِيُّوَن: فَإِنَّهُْم أَبَاُحوا الرِّ هَاًرا فَأََحلُّوا بَْيَع تَْمَرٍة بِتَْمَرتَْيِن، َوأَمَّ

ُموا بَْيَع ِرْطِل َكتَّاٍن أَْسَوَد أََخْرَش َّل يَْصلُُح إّلَّ لِقُْلفَِة اْلَمَراِكِب بِِرْطِل َكتَّاٍن أَْبيََض  َوَحرَّ

 ِمْصِريٍّ أَْملََس َكاْلَحِريرِ 

ُموا بَْيَع ِرْطِل قُْطٍن طَيٍِّب  َغْزلِيٍّ بِِرْطِل قُْطٍن َخِشٍن َّل يَْصلُُح إّلَّ لِْلَحْشِو، َوَكَذلَِك َحرَّ

 َوقَالُوا: اْلقُْطُن ُكلُّهُ ِصْنٌف َواِحٌد، َواْلَكتَّاُن ُكلُّهُ ِصْنٌف َواِحٌد.

ا الثِّيَاُب اْلَمْعُمولَةُ ِمْن اْلقُْطِن فَأَْصنَاٌف ُمْختَلِفَةٌ يَُجوُز فِي بَْعِضهَا بِبَ  ْعٍض قَالُوا: َوأَمَّ

 التَّفَاُضُل َوالنَِّسيئَةُ..

ا الشَّافِِعيُّوَن: فَإِنَّهُْم َمنَُعوا ِمْن ِرْطِل َسقَُموْنيَا بِِرْطلَْيِن ِمْن َسقَُموْنيَا؛ ِِلَنَّهَا ِعْنَدهُمْ   ِمْن َوأَمَّ

ْقًدا َونَِسيئَةً؛ ِِلَنَّهُ َّل اْلَمأُْكوَّلِت، َوأَبَاُحوا َوْزَن ِدْرهَِم َزْعفََراًن بَِوْزِن ِدْرهََمْيِن ِمْنهُ نَ 

 يُْؤَكُل ِعْنَدهُْم.
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َولَْم يُِجيُزوا بَْيَع َعَسٍل ُمْشتَاٍر بَِشْمِعِه َكَما هَُو بَِعَسٍل ُمْشتَاٍر بَِشْمِعِه َكَما هَُو أَْصًًل، إّلَّ 

 ْشِرِه.َحتَّى يَُصفَّى ِكًَلهَُما َوأََجاُزوا بَْيَع اْلَجْوِز بِقِْشِرِه بِاْلَجْوِز بِقِ 

وا فِي َذلَِك بِأَنَّ إْخَراَج اْلَعَسِل ِمْن َشْمِعِه َصًَلٌح لَهُ، َوإِْخَراَج اْلَجْوِز َواللَّْوِز ِمْن  َواْحتَجُّ

 قِْشِرِه، َونَْزَع النََّوى ِمْن التَّْمِر فََساٌد لَهُ..

ِريَعةُ، َواْلحِ  قِيَق لَْيَس قَْمًحا َوَّل َواْلَحقِيقَةُ الَّتِي تَْشهَُد لَهَا اللَُّغةُ، َوالشَّ ، فَهَُو أَنَّ الدَّ سُّ

 َشِعيًرا، َّل فِي اْسِمِه، َوَّل فِي ِصفَتِِه، َوَّل فِي طَبِيَعتِِه.

هَا بَْل يَْنفَُعهَا، َوتُْطَعُم اْلقَْمَح فَيُْهلُِكهَا،  قِيَق َواْلُخْبَز فًََل يَُضرُّ َوابُّ تُْطَعُم الدَّ فَهَِذِه الدَّ

ْبُس  لَْيَس تَْمًرا، َّل فِي لَُغٍة، َوَّل فِي َشِريَعٍة، َوَّل فِي ُمَشاهََدٍة ،َوَّل فِي اْسِمِه، َوَّل َوالدَّ

 فِي ِصفَاتِِه ، َواْلَماُء لَْيَس ِمْلًحا؛ ِِلَنَّهُ يَُجوُز اْلُوُضوُء بِاْلَماِء، َوَّل يَُجوُز بِاْلِمْلِح.

ِ تََعالَى َشْيئًا  ِمْن َشْيٍء بُِموِجِب أَنَّ اْلُمتََولَِّد هَُو الَِّذي َعْنهُ تُُولَِّد، فَنَْحُن َولَْيَس تَْولِيُد َّللاَّ

 ُخلِْقنَا ِمْن تَُراٍب، َونُْطفٍَة، َوَماٍء، َولَْسنَا نُْطفَةً، َوَّل تَُرابًا، َوَّل َماًء ، َواْلَخْمُر ُمتََولَِّدةٌ ِمنْ 

ُم َحَراٌم..اْلَعِصيِر َوِهَي َحَراٌم َواْلَعِصيُر َحًَلٌل  ِم َواللَّبَُن َحًَلٌل َوالدَّ  ،َواللَّبَُن ُمتََولٌِّد َعْن الدَّ

ةٌ بِاْسَمْيِهَما َوِصفَاتِِهَما َوطَبِيَعتِِهَما فِي اللَُّغةِ  ِة فَهَُما َذهٌَب َوفِضَّ ا ُحلِيُّ الذَّهَِب َواْلفِضَّ  َوأَمَّ

 ِ  [١فَقَْد َظلََم نَْفَسهُ{ ]الطًلق:  َوفِي الشَِّريَعِة }َوَمْن يَتََعدَّ ُحُدوَد َّللاَّ

 1111:1111َعْيبًّا[م اشترى ]َمْسأَلَة بَاَع ذهب أَْو َغْيره بمثلة ثُمَّ وجد أََحدهَما بَِما

ةً بَِذهٍَب َكَذلَِك، َمْسُكوًكا  ٍة َكَذلَِك، أَْو فِضَّ ةً بِفِضَّ َوَمْن بَاَع َذهَبًا بَِذهٍَب بَْيًعا َحًَلًّل، أَْو فِضَّ

بِِمْثلِِه أَْو َمُصوَغْيِن، أَْو َمُصوًغا بَِمْسُكوٍك، أَْو تِْبًرا أَْو نَقَّاًرا، فََوَجَد أََحَدهَُما بَِما اْشتََرى 

قَا بِأَْبَدانِِهَما، َوقَْبَل أَْن يَُخيَِّر أََحُدهَُما اْْلَخرَ   ِمْن َذلَِك َعْيبًا قَْبَل أَْن يَتَفَرَّ

َء فََسَخ اْلبَْيَع، َوإِْن َشاَء اْستَْبَدَل؛ ِِلَنَّهُ لَْم يَتِمَّ بَْينَهَُما بَْيٌع بَْعُد، فَإِنََّما هَُو فَهَُو بِاْلِخيَاِر إْن َشا

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.  ُمْستَأْنٌِف لِبَْيٍع َعْن تََراٍض أَْو تَاِرٌك َعلَى َما َذَكْرنَا قَْبُل َوبِاّلَِلَّ

ِق بِاِْلَْبَداِن، أَْو بَْعَد التَّْخيِيِر َواْختَاَر اْلُمَخيَُّر إْتَماَم اْلبَْيِع فَإِْن فَإِْن َوَجَد اْلَعْيَب بَْعَد ا لتَّفَرُّ

ٍة أَْو ُصْفٍر فِي َذهٍَب، أَْو  َكاَن اْلَعْيُب ِمْن َخْلٍط َوَجَدهُ ِمْن َغْيِر َما اْشتََرى، لَِكْن َكفِضَّ

ْفقَ  ٍة، فَالصَّ ةُ ُكلُّهَا َمْفُسوَخةٌ، َمْرُدوَدةٌ، َكثَُرْت أَْم قَلَّْت، قَلَّ َذلَِك ُصْفٍر أَْو َغْيِرِه فِي فِضَّ

ْفقَةَ.. وّليَُجوُز فِيَما  اْلَخْلطُ أَْم َكثَُر؛ ِِلَنَّهُ لَْيَس هَُو الَِّذي اْشتََرى، َوَّل الَِّذي َعقََد َعلَْيِه الصَّ

ةُ اْلبَْيِع بِالتَّفَرُّ  بَا إّلَّ ِصحَّ ِق، َوَّل ِخيَاَر فِي إْمَضائِهَا؛ ِِلَنَّهُ لَْم يَأِْت بَِذلَِك نَصٌّ يَقَُع فِيِه الرِّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.  َوبِاّلَِلَّ

ا تَبَايََعا َر قَْبُض َشْيٍء ِممَّ  َوَكَذلَِك لَْو اْستََحقَّ بَْعُض َما اْشتََرى أَقَلُّهُ أَْو أَْكثَُرهُ، أَْو لَْو تَأَخَّ

نَّ اْلَعْقَد لَْم يَتِمَّ َصِحيًحا َوَما لَْم يَِصحَّ فَهَُو فَاِسٌد، َوُكلُّ َعْقٍد اْختَلَطَ اْلَحَراُم قَلَّ أَْو َكثَُر ِِلَ 

ِة اْلَحَراِم، َوُكلُّ  ةُ اْلَحًَلِل ِمْنهُ إّلَّ بِِصحَّ  َما فِيِه بِاْلَحًَلِل فَهَُو َعْقٌد فَاِسٌد، ِِلَنَّهُ لَْم يُْعقَْد ِصحَّ

ةَ لَهُ  ةَ لَهُ، َوَّل يَِحلُّ أَْن يُْلَزَم َما لَْم يَْرَض بِِه  َّل ِصحَّ ، فًََل ِصحَّ ِة َما َّل يَِصحُّ إّلَّ بِِصحَّ

 َوْحَدهُ. ُدوَن َغْيِرِه.

 1111م

فَإِْن َكاَن اْلَعْيُب فِي نَْفِس َما اْشتََرى َكَكْسٍر، أَْو َكاَن الذَّهَُب نَاقَِص اْلقِيَمِة بِطَْبِعِه، 

ةُ   َكَذلَِك، َكالذَّهَِب اِْلَْشقَِر َواِْلَْخَضِر بِطَْبِعِه. َواْلفِضَّ
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ْفقَةُ ُكلُّهَا َمْفُسوَخةٌ؛ ِِلَنَّهُ َوَجَد َغْيَر َما اْشتََرى، فًََل يَِحلُّ  فَإِْن َكاَن اْشتََرطَ السًََّلَمةَ فَالصَّ

ا لَْم يَْعقِْد َعلَْيِه بَْيًعا.  لَهُ َماُل َغْيِرِه ِممَّ

ْفقَِة َكَما ِهَي َوَّل ُرُجوَع لَهُ  َوإِْن َكانَ  لَْم يَْشتَِرْط السًََّلَمةَ فَهَُو ُمَخيٌَّر بَْيَن إْمَساِك الصَّ

ا فَْسُخهَا ُكلِّهَا َوَّل بُدَّ؛ ِِلَنَّهُ اْشتََرى اْلَعْيَن، فَهَُو َعْقٌد َصِحيٌح ثُمَّ َوَجَد َغْبنًا،  بَِشْيٍء، َوإِمَّ

ْمنَا قَْبُل.. َواْلَغْبُن إَذا َرِضيَهُ   اْلبَائُِع َوَعَرَف قَْدَرهُ َجائٌِز َّل َكَراِهيَةَ فِيِه َعلَى َما قَدَّ

 -أقوال الفقهاء في المسألة األخيرة:

ْرَف فِي ِمْقَداِر َما َوَجَد َرِديئًا ■  هَُو ُمَخيٌَّر بَْيَن أَْن يَْستَْبِدلَهُ َوبَْيَن أَْن يَْنقَُض الصَّ

 (فَقَْط.)سفيان الثوري

، َواللَّْيُث، َواْلَحَسُن ْبُن َحيٍّ ، قَاَل ■  يَْستَْبِدُل ُكلَّ َما َوَجَد َزائِفًا قَلَّ أَْو َكثَُر.) اِْلَْوَزاِعيُّ

تُّوُق َكَذلَِك(  اْبُن َحيٍّ َوالسَّ

ْرهَُم كُ ⊙ تُّوُق هَُو اْلَمْغُشوُش بَِشْيٍء َغْيِرِه، ِمْثُل أَْن يَُكوَن الدِّ لُّهُ قال المؤلف: السَّ

ِديُء ِمْن طَْبِعِه الَِّذي فِيِه  ائُِف الرَّ ةً أَْو نَُحاًسا ، َوالزَّ ينَاُر ُكلُّهُ فِضَّ َرَصاًصا، أَْو يَُكوَن الدِّ

.  ِغشٌّ

ِق نِْصُف اْلَجِميِع فَأَْكثََر ُزيُوفًا فَلَْيَس لَهُ أَْن يَْستَْبِدَل أَْلبَتَّةَ، لَِكْن إ■  ْن إْن ُوِجَد بَْعَد التَّفَرُّ

ْفقَِة َوَصحَّ فِيَما ِسَواهَا. ْرُف فِي ِمْقَداِرهَا ِمْن الصَّ يُوَف بَطََل الصَّ  َردَّ الزُّ

فَإِْن َوَجَدهَا أَقَلَّ ِمْن النِّْصِف فَلَهُ أَْن يَْمِسَك َولَهُ أَْن يَْستَْبِدَل َما َوَجَد َزائِفًا فَقَْط، َوَّل 

ْرُف فِيَما لَْم يَْقبِْض َولَْو يُفَاِرقُهُ َحتَّى يَْقبَِض اْلبََدَل، فَ  إِْن فَاَرقَهُ قَْبَل اْلقَْبِض اْنتَقََض الصَّ

.  أَنَّهُ ِدْرهٌَم أَْو أَْكثَُر َوَصحَّ فِيَما قَبََض َولَْو أَنَّهُ ِدْرهٌَم أَْو أَقَلُّ

ْرُف فَقَْط لَْو لَْم يَُكْن إّلَّ   ِدْرهًَما َواِحًدا فَأَْكثََر فَإِْن َكاَن الَِّذي َوَجَد ُستُّوقًا اْنتَقََض الصَّ

ينَاِر الَِّذي اْنتَقََض الصرُف  ْفقَِة َويَُكوُن هَُو َواْلبَائُِع َشِريَكْيِن فِي الدِّ َوَصحَّ فِي بَاقِي الصَّ

 فِي بَْعِضِه.)أبو حنيفة(

ٍة، أَْو بَِذهٍَب، أَْو ⊙ ٍة َغْيَر يٍَد قال المؤلف: هََذا بَاِطٌل؛ ِِلَنَّهُ يَِصيُر َذهَبًا بِفِضَّ ٍة بِفِضَّ فِضَّ

ْرُف َوَّل بُدَّ فِيَما َوَجَد قَلَّ أَْو َكثَُر  بَا اْلَمْحُض َوقَاَل ُزفَُر: يُْنتَقَُض الصَّ بِيٍَد، َوهََذا الرِّ

 َويَِصحُّ فِي السَّالِِم قَلَّ أَْو َكثَُر.

 ِضهَا ُدوَن بَْعٍض..)و( هََذا تَْبِعيُض َصْفقٍَة لَْم يَقَْع اْلَعْقُد قَطُّ َعلَى بَعْ 

إْن َوَجَد ُستُّوقًا أَْو َزائِفًا فَإِْن َكاَن ِدْرهًَما أَْو أَْكثََر َما لَْم يَتََجاَوْز َصْرَف ِدينَاٍر اْنتَقََض ■ 

ْفقَِة، فَإِْن َوَجَد ِمْن َذلَِك َما يَُكوُن َصْرفُهُ  ْرُف فِي ِدينَاٍر َواِحٍد، َوَصحَّ َسائُِر الصَّ الصَّ

ْرُف فِيَما قَابََل َما َوَجَدهُ فَإِْن َشَرَع أَْكثَ  َر ِمْن ِدينَاٍر أَْو ِدينَاَرْيِن أَْو َدنَانِيَر: اْنتَقََض الصَّ

ينَاُر.)مالك(  اِّلْنتِقَاُض فِي ِدينَاٍر اْنتَقََض َذلَِك الدِّ

ْرَف ُكلَّهُ يُْنتَقَُض، ■  َوالثَّانِي: أَنَّهُ يُْستَْبَدُل، َكقَْوِل َولِلشَّافِِعيِّ قَْوَّلِن أََحُدهَُما: أَنَّ الصَّ

، َواْلَحَسِن ْبِن َحيٍّ .  اللَّْيِث َواِْلَْوَزاِعيِّ

 -األحاديث واآلثار:

َراِهَم َويَْشتَِرطُ إْن َكاَن فِيهَا َزائٌِف أَْن ■  َعْن ِعْكِرَمةَ َعْن اْبِن َعبَّاٍس فِيَمْن يَْشتَِري الدَّ

 لشَّْرطَ، َوقَاَل: َذلَِك لَهُ إْن لَْم يَْشتَِرْط.يَُردَّهُ: أَنَّهُ َكِرهَ ا
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ائِِف َوْحَدهُ لََذَكَر بُْطًَلَن َما قَابَلَهُ،  قال المؤلف: ظَاِهُر هََذا َردُّ اْلبَْيِع؛ ِِلَنَّهُ لَْو أََراَد َردَّ الزَّ

ْفقَِة، أَْو لََذَكَر اِّلْستِْدَّلَل، وَ  ةُ اْلَعْقِد فِي َسائِِر الصَّ لَْم يَْذُكْر ِمْن َذلَِك ُكلَّهُ َشْيئًا، فًََل َوِصحَّ

 يَُجوُز أَْن يَقُوَل َما لَْم يَقُْل فَقَْوُل اْبِن َعبَّاٍس هَُو قَْولُنَا.

َزَعَم اْبُن ُجَرْيٍج: أَنَّ اْبَن ُعَمَر اْشتََرى َدَراِهَم بَِدنَانِيَر فَأَْخطَئُوا فِيهَا بِِدْرهٍَم َستُّوٍق ■ 

 يَْستَْبِدلَهُ.)ضعيف منقطع(فََكِرهَ أَْن 

 1111]َمْسأَلَة بَْيع تمر بتمر أجود ِمْنهُ أَْو أردأ ِمْنهُ[م

ْيِن ِمْن تَْمٍر أََحُدهَُما َجيٌِّد َغايَةً، َواْْلَخُر َرِديٌء َغايَةً: ■  َوِمْن اْلَحًَلِل اْلَمْحِض بَْيُع ُمدَّ

ِديِء بُِمدَّْيِن ِمْن تَْمٍر أَْجَوَد ِمْنهَُما، أَْو أَ  ْدنَى ِمْنهَُما، أَْو ُدوَن اْلَجيِِّد ِمْنهَُما، َوفَْوَق الرَّ

ِمْنهَُما، أَْو ِمْثَل أََحِدِهَما، أَْو بَْعُضهَُما َجيٌِّد َواْلبَْعُض َرِديٌء ُكلُّ َذلَِك َسَواٌء َوُكلُّ َذلَِك 

 َجائٌِز.

اِهَم بَِدَراِهَم، َوقَْمٍح بِقَْمٍح، َوفِي َشِعيٍر بَِشِعيٍر، َوَكَذلَِك اْلقَْوُل فِي َدنَانِيَر بَِدنَانِيَر، َوفِي َدرَ 

بَاَحِة النَّبِيِّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوفِي ِمْلٍح بِِمْلٍح َوَّل فَْرَق، ِْلِ ا َذَكْرنَا  -َصلَّى َّللاَّ ُكلِّ ِصْنٍف ِممَّ

الشَِّعيِر، َوالتَّْمِر َواْلِمْلِح َواْلُمَواَزنَِة فِي بِِصْنفِِه، ِمْثًًل بِِمْثٍل، فِي اْلُمَكايَلَِة، فِي اْلقَْمِح، وَ 

ِة.  الذَّهَِب َواْلفِضَّ

 -أقوال الفقهاء:■

 قول المؤلف هو قول: ابن سيرين.■

 -األحاديث:

ِ »أَنَّ أَبَا هَُرْيَرةَ، َوأَبَا َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َحدَّثَاهُ ■  ُ َعلَْيِه  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  -َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

بََعَث أََخا بَنِي َعِديٍّ اِْلَْنَصاِريِّ فَاْستَْعَملَهُ َعلَى َخْيبََر فَقَِدَم بِتَْمٍر َجنِيٍب، فَقَاَل لَهُ َرُسوُل 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ ِ -َصلَّى َّللاَّ ِ يَا َرُسوَل َّللاَّ إنَّا  : أَُكلُّ تَْمِر َخْيبََر هََكَذا؟ قَاَل: َّل، َوَّللَاَّ

 ِ اَعْيِن ِمْن اْلَجْمِع، فَقَاَل لِي َرُسوُل َّللاَّ اَع بِالصَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لَنَْشتَِري الصَّ : َّل -َصلَّى َّللاَّ

تَْفَعلُوا، َولَِكْن ِمْثًًل بِِمْثٍل، أَْو بِيُعوا هََذا َواْشتَُروا بِثََمنِِه ِمْن هََذا َوَكَذلَِك 

 صحيح(«)اْلِميَزانُ 

ا: بَْيَع اْلَجنِيِب ِمْن التَّْمِر َوهَُو اْلُمتََخيَُّر ُكلُّهُ  -َعلَْيِه السًََّلُم  -فَأَبَاَح  المؤلف:قال  نًَصً

 بِاْلَجْمِع ِمْن التَّْمِر َوهَُو الَِّذي َجَمَع َجيًِّدا َوَرِديئًا َوَوَسطًا.

يٌِّد َواْْلَخُر َرِديٌء بُِمدَّْيِن ِمْن تَْمٍر َمنََع بَْعُض النَّاِس ِمْن ُمدَّْيِن ِمْن تَْمٍر أََحُدهَُما جَ 

ِديِء.  ُمتََوسِّطَْيِن أَْدنَى ِمْن اْلَجيِِّد َوأَْجَوَد ِمْن الرَّ

 ِ وا فِي َذلَِك بِأَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َواْحتَجُّ أَْوَجَب اْلُمَماثَلَةَ فِي التَّْمِر  -َصلَّى َّللاَّ

 بِالتَّْمِر.

ةَ لَهُْم فِي هََذا؛ ِِلَنَّهُْم ُمَوافِقُوَن لَنَا فِي َجَواِز َصاٍع بَِصاِع تَْمٍر َرِديٍء بَِصاِع ) و( َّل ُحجَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -تَْمٍر َجيٍِّد َولَْيَس ِمْثلَهُ فََصحَّ أَنَّ النَّبِيَّ  إنََّما أََراَد اْلُمَماثَلَةَ فِي  -َصلَّى َّللاَّ

 ْو فِي اْلَوْزِن فَقَْط َوهََذا َما َّل ِخًَلَف فِيِه ِمْن أََحٍد.اْلَكْيِل أَ 

وا بِأََحاِديَث ِصَحاٍح فِي اْلَجنِيِب بِاْلَجْمِع فِيهَا:  بِيُعوا اْلَجْمَع َواْشتَُروا بِثََمنِِه ِمْن »َواْحتَجُّ

ةَ لَهُْم فِيِه؛ ِِلَنَّ اْلَخبََر الَِّذي ذَ « اْلَجنِيبِ  َكْرنَا َزائٌِد َعلَى تِْلَك اِْلَْخبَاِر ُحْكًما، َوهََذا َّل ُحجَّ
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 َوَّل يَِحلُّ تَْرُك ِزيَاَدِة اْلَعْدِل..

 1111]َمْسأَلَة صارف آِخر َدنَانِير بَِدَراِهم فعجز َعْن تََمام ُمَراده[م

ِمْن َمَصاِرفِِه، أَْو  َوَمْن َصاَرَف آَخَر َدنَانِيَر بَِدَراِهم فََعَجَز َعْن تََماِم ُمَراِدِه فَاْستَْقَرضَ 

ْفقَِة؛ ِِلَنَّهُ لَْم يَْمنَْع ِمْن  ِمْن َغْيِرِه َما أَتَمَّ بِِه َصْرفَهُ فََحَسٌن، َما لَْم يَُكْن َعْن َشْرٍط فِي الصَّ

 هََذا قُْرآٌن، َوَّل ُسنَّةٌ.

 

 1111الدََّراِهم َدنَانِير[م]َمْسأَلَة بَاَع ِمْن آِخر َدنَانِير بَِدَراِهم ثُمَّ اْشتََرى ِمْنهُ بتلك 

ِق أَْو التََّخيُِّر اْشتََرى ا تَمَّ اْلبَْيُع بَْينَهَُما بِالتَّفَرُّ ِمْنهُ، أَْو  َوَمْن بَاَع ِمْن آَخَر َدنَانِيَر بَِدَراِهَم فَلَمَّ

َر فَُكلُّ َذلَِك َحًَلٌل َما لَْم يَُكْن ِمْن َغْيِرِه بِتِْلَك الدََّراِهِم َدنَانِيَر تِْلَك، أَْو َغْيِرهَا أَقَلَّ أَْو أَْكثَ 

ا الشَّْرطُ  َعْن َشْرٍط؛ ِِلَنَّ ُكلَّ َذلَِك َعْقٌد َصِحيٌح، َوَعَمٌل َمْنُصوٌص َعلَى َجَواِزِه، َوأَمَّ

ِ تََعالَى فَهَُو بَاِطٌل.  فََحَراٌم؛ ِِلَنَّهُ َشْرطٌ لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ

قَالُوا: إنَّهُ بَاَع ِمْنهُ َدنَانِيَر بَِدنَانِيَر ُمتَفَاِضلَةً فَقُْلنَا: هََذا َكِذٌب، َوَما َوَمنََع ِمْن هََذا قَْوٌم وَ 

فََعَل قَطُّ َشْيئًا ِمْن َذلَِك، بَْل هَُما َصْفقَتَاِن، َولَِكْن أَْخبُِرونَا: هَْل لَهُ أَْن يَُصاِرفَهُ بَْعَد َشْهٍر 

نَانِيِر َعْن َغْيِر َشْرٍط؟ فَِمْن قَْولِِهْم: نََعْم فَقُْلنَا لَهُْم: فَأََجْزتُْم أَْو َسنٍَة بِتِْلَك الدََّراِهِم وَ  تِْلَك الدَّ

التَّفَاُضَل َوالنَِّسيئَةَ َمًعا َوَمنَْعتُْم ِمْن النَّْقِد، هََذا َعَجٌب َّل نَِظيَر لَهُ.. َوِمْن َعَجائِِب ُحَجِجِهْم 

بَا َدَراِهَم بِأَْكثََر ِمْنهَا، فَتََخيََّل بِأَْن َصْرفَهَا بَِدنَانِيَر، ثُمَّ هُنَا أَنَّهُْم قَالُوا: إنََّما أَ  َراَد بِالرِّ

ُ فِيِه ِمْن َوِرٍع، َخائٍِف لَِمقَاِم َربِِّه }َولَِمْن َخاَف  َصَرَف الدَّنَانِيَر بَِدَراِهَمد فَقُْلت بَاَرَك َّللاَّ

بَا فَتََرَكهُ َوهََرَب َعْنهُ إلَى اْلَحًَلِل، هََذا [ ٦٤َمقَاَم َربِِّه َجنَّتَاِن{ ]الرحمن:  أََراَد الرِّ

ا َوَعَمٌل َجيٌِّد َّل َعِدْمنَاهُ، فَنََراُكْم َجَعْلتُْم اْلَمْعُروَف ُمْنَكًرا َوهَْل هََذا إّلَّ َكَمْن  فَاِضٌل ِجًدً

َجهَا، أَ  نَى بِاْمَرأٍَة فَلَْم يَْفَعْل، لَِكْن تََزوَّ ا هََذا أََراَد الزِّ ْو اْشتََراهَا إْن َكانَْت أََمةً فََوِطئَهَا، أَمَّ

ِ تََعالَى.  فََحَسٌن ُمِطيٌع ّلِِلَّ

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول اِلسود بن يزيد ، وكره ذلك ابن سيرين.■

 -اآلثار:

ْرهَِم  عن محمد ْبُن ِسيِريَن قَاَل: َخطََب ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب فَقَاَل: أََّل إنَّ ■  ْرهََم بِالدِّ الدِّ

ْحَمِن ْبُن  ينَاِر، َعْينًا بَِعْيٍن، َسَواًء بَِسَواٍء، ِمْثًًل بِِمْثٍل، فَقَاَل لَهُ َعْبُد الرَّ ينَاَر بِالدِّ َوالدِّ

لَِكْن اْبتَْع َعْوٍف: تَُزيُِّف َعلَْينَا أَْوَراقُنَا فَنُْعِطي اْلَخبِيَث َونَأُْخُذ الطَّيَِّب؟ قَاَل ُعَمُر: َّل، وَ 

 بِهَا َعَرًضا، فَإَِذا قَبََضْتهُ َوَكاَن لَك فَبِْعهُ َواْهِضْم َما ِشْئت، َوُخْذ أَيَّ نَْقٍد ِشْئت.

َحابَِة  ُ َعْنهُْم  -قال المؤلف: فَهََذا ُعَمُر بَِحْضَرِة الصَّ َّل ُمَخالَِف لَهُ ِمْنهُْم يَأُْمُر  -َرِضَي َّللاَّ

نَانِيِر بِِسْلَعٍة، ثُمَّ يَبِيُعهَا بَِما َشاَء ِمْن َذلَِك إْثَر اْبتِيَاِعِه لِْلَعَرِض َولَْم بِبَْيِع الدََّراِهِم  أَْو الدَّ

 يَقُْل ِمْن َغْيِر َمْن تُْبتَاُع ِمْنهُ اْلَعَرُض.

بَا َعلَى َمْن أََراَد أَْن يُْربِيَ ■   َويُْنِسَئ . عن اْبِن ِسيِريَن َعْن ُعَمَر أَنَّهُ قَاَل: إنََّما الرِّ

َهِب َوفِي َسائِر اأْلَْصنَاف األربعة[م  1111]َمْسأَلَة التواعد فِي بَْيع الذََّهب بِالذَّ
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ِة، َوفِي َسائِِر  ِة بِاْلفِضَّ ِة، َوفِي بَْيِع اْلفِضَّ َوالتََّواُعُد فِي بَْيِع الذَّهَِب بِالذَّهَِب أَْو بِاْلفِضَّ

هَا بِبَْعٍض َجائٌِز تَبَايََعا بَْعَد َذلَِك، أَْو لَْم يَتَبَايََعا؛ ِِلَنَّ التََّواُعَد لَْيَس اِْلَْصنَاِف اِْلَْربََعِة بَْعضِ 

 بَْيًعا.

لَِك، َوَكَذلَِك اْلُمَساَوَمةُ أَْيًضا َجائَِزةٌ تَبَايََعا أَْو لَْم يَتَبَايََعا ِِلَنَّهُ لَْم يَأِْت نَْهٌي َعْن َشْيٍء ِمْن ذَ 

َم َعلَْيُكْم{ َوُكلُّ َما ُحرِّ  َل لَُكْم َما َحرَّ َل بِاْسِمِه، قَاَل تََعالَى: }َوقَْد فَصَّ َم َعلَْينَا فَقَْد فُصِّ

 [..١١٢]اِلنعام: 

 1111]َمْسأَلَة بَْيع بدل َدَراِهم بأوزن ِمْنَها[م

َوهََذا هَُو اْلُمْنَكُر َّل َوَّل يَِحلُّ بََدُل َدَراِهَم بِأَْوَزَن ِمْنهَا َّل بِاْلَمْعُروِف َوَّل بَِغْيِرِه 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْلَمْعُروُف، ِِلَنَّهُ ِخًَلُف َما َجاَء َعْن النَّبِيِّ  َوَعْن أَبِي بَْكٍر،  -َصلَّى َّللاَّ

َحابَِة  ُ عَ  -َوُعَمَر َواْبِن ُعَمَر، َوقَْد َذَكْرنَا هََذا آنِفًا َعْن ُعَمَر بَِحْضَرِة الصَّ  -ْنهُْم َرِضَي َّللاَّ

بَا فِي النَّْقدِ  ْن َرأَى الرِّ  .َوهَُو قَْوُل النَّاِس، َوأََجاَز َذلَِك َمالٌِك َوَما نَْعلَُم لَهُ ُمَوافِقًا قَْبلَهُ ِممَّ

ة قَْبل كسرها[م  1111َمْسأَلَة بَْيع آنِيَة ذهب أَْو فِضَّ

ٍة إّلَّ بَْعَد  ِة نَْهِي النَّبِيِّ َوَّل يَِحلُّ بَْيُع آنِيٍَة َذهٍَب َوَّل فِضَّ ُ َعلَْيِه  -َكْسِرهَا لِِصحَّ َصلَّى َّللاَّ

َعْنهَا َوقَْد َذَكْرنَاهُ فِي " ِكتَاِب الطَّهَاَرِة " فًََل يَِحلُّ تََملُُّكهَا فَإِْذ َّل يَِحلُّ تََملُُّكهَا فًََل  -َوَسلََّم 

 يَِحلُّ بَْيُعهَا؛ ِِلَنَّهَا أَْكُل َماٍل بِاْلبَاِطِل.

 1111ْسأَلَة بَْيع نصف درهم بَِعْينِِه[م]مَ 

َوَجائٌِز أَْن يَْبتَاَع اْلمْرُء نِْصَف ِدْرهٍَم بَِعْينِِه، أَْو نِْصَف َدَراِهَم بِأَْعيَانِهَا، أَْو نِْصَف ِدينَاٍر 

ةَ بِالذَّهَِب، وَ  ِة، َكَذلَِك، أَْو نِْصَف َدنَانِيَر بِأَْعيَانِهَا ُمَشاًعا: يَْبتَاُع اْلفِضَّ الذَّهََب بِاْلفِضَّ

.  َويَتَّفِقَاِن َعلَى إْقَراِرهَا ِعْنَد أََحِدِهَما أَْو ِعْنَد أَْجنَبِيٍّ

ٍة أَْصًًل، ِِلَنَّهُ يَِصيُر َعْينًا بَِغْيِر  ٍة بِفِضَّ َوَّل يَُجوُز فِي َذلَِك َذهٍَب بَِذهٍَب أَْصًًل، َوَّل فِضَّ

ِة ُمَشاًعا، فَلَْم يَأِْت َعْيٍن، َوهََذا َّل يَِحلُّ إّلَّ  ا الذَّهَُب بِاْلفِضَّ ْمنَا َوأَمَّ َعْينًا بَِعْيٍن َعلَى َما قَدَّ

 [٤٦بِالنَّْهِي َعْنهُ نَصٌّ }َوَما َكاَن َربَُّك نَِسيًًا{ ]مريم: 

 1111]َمْسأَلَة اْلبَْيع بِِدينَاِر إَلَّ درهما[م

َّل يَِحلُّ بَْيٌع بِِدينَاٍر إّلَّ ِدْرهًَما ْرهَِم ََ ؛ فَإِْن َوقََع فَهَُو بَاِطٌل َمْفُسوٌخ؛ ِِلَنَّهُ إْخَراٌج لَقِيَمِة الدِّ

ينَاِر، فََصاَر اْستِْثنَاًء َمْجهُوًّل، إْذ بَاَع بِِدينَاٍر إّلَّ قِيَمةَ ِدْرهٍَم ِمْنهُ ، فَإِْن َكانَْت قِيَمةُ   ِمْن الدِّ

ْرهَِم َمْعلُوَمةً ِعْنَدهَُما فَهَُو بَا ْرهَِم بَِعْينِِه ِمْن الدِّ ِطٌل أَْيًضا، ِِلَنَّهَُما َشَرطَا إْخَراَج الدِّ

ينَاِر فَيَْخُرُج ِمْنهُ، فَهَُو بَاِطٌل بُِكلِّ َحاٍل  ينَاِر، َوهََذا ُمَحاٌل؛ ِِلَنَّهُ لَْيَس هَُو بَْعٌض لِلدِّ الدِّ

ِد ْبنِ  ْحَمِن  َوقَْولُنَا هَُو قَْوُل َعطَاٍء، َوالنََّخِعيِّ َوُمَحمَّ ِسيِريَن َوأََجاَزهُ أَبُو َسلََمةَ ْبُن َعْبِد الرَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.  َوبِاّلَِلَّ

 1111]َمْسأَلَة بَْيع اأْلَْصنَاف الربوية بَْين اْلَعْبد وسيده َوبَْين اْلُمْسلِم والكافر[م

بَا فِي ُكلِّ َما َذَكْرنَا بَْيَن اْلَعْبِد َوَسيِِّدِه َكمَ  ، َوالرِّ يِّ مِّ ا هَُو بَْيَن اِْلَْجنَبِيَّْيِن، َوبَْيَن اْلُمْسلِِم َوالذِّ

يَّْيِن َكَما هَُو بَْيَن اْلُمْسلَِمْيِن، َوَّل فَْرَق.. َوإَِذا َحرَّ  مِّ ، َوبَْيَن الذِّ ُ َوبَْيَن اْلُمْسلِِم َواْلَحْربِيِّ َم َّللاَّ

َد فِيِه فََما َخصَّ عَ  بَا َوتََوعَّ ا اْلُكفَّاُر: تََعالَى الرِّ ْبًدا ِمْن ُحرٍّ }َوَما َكاَن َربَُّك نَِسيًًا{.. َوأَمَّ

َ تََعالَى يَقُوُل: }َوَمْن يَْبتَِغ َغْيَر اِْلْسًلِم ِدينًا فَلَْن يُْقبََل ِمْنهُ{ ]آل عمران:   [٨١فَإِنَّ َّللاَّ
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ِ{ ]اِلنفال: َوقَاَل تََعالَى: }قاتلوهم َحتَّى ّل تَُكوَن فِْتنَةٌ َويَُكوَن الدِّ   [٢٢يُن ُكلُّهُ ّلِِلَّ

ُ{ ]المائدة:   [٦٢َوقَاَل تََعالَى: }َوأَِن اْحُكْم بَْينَهُْم بَِما أَْنَزَل َّللاَّ

سْ  َم َعلَْينَا فَهَُو َحَراٌم َعلَْيِهْم، َونَْسأَُل َمْن َخالَفَنَا: أَيُْلِزُمهُْم ِديَن اْْلِ ًَلِم فََصحَّ أَنَّ ُكلَّ َما ُحرِّ

ُم َعلَْيِهْم َما هُْم َعلَْيِه ِمْن ِخًَلفِِه؟ َوهَْل هُْم َعلَى بَاِطٍل أَْم َّل؟ فَإِْن قَالُوا: َّل يُْلِزُمهُْم َويَُحرِّ 

ُم َعلَْيِهْم َما هُْم َعلَْيِه ِمْن ِخًَلفِِه، َوأَنَّهُْم لَْيُسوا َعلَى بَاِطٍل: َكفَُروا ْسًَلِم، َوَّل يَُحرِّ  ِديَن اْْلِ

 ٍة.بًَِل ِمْريَ 

ْسًَلِم َوَحَراٌم َعلَْيِهْم َما هُْم َعلَْيِه ِمْن ِخًَلفِِه، َوهُْم َعلَى بَاِطٍل  َوإِْن قَالُوا: يَْلَزُمهُْم ِديُن اْْلِ

 ِ  قَالُوا اْلَحقَّ َوَرَجُعوا إلَى قَْولِنَا، َولَِزَمهُ إْبطَاُل اْلبَاِطِل، َوفَْسُخ اْلَحَراِم، فَيَْهتَِدي بِهَْدِي َّللاَّ

ْقَراُر َعلَى نَْفِسِه بِأَنَّهُ يُنَفُِّذ اْلُحْكَم بِاْلبَاِطِل، َويُِجيُز اْلَحَراَم، َوَما أَْوَرْدنَا تَ  ِمْنهُ َعالَى، أَْو اْْلِ

 ُكلَّ هََذا.

 يُْفَسُح لَهُْم فِي فَإِْن قَالُوا: َما هُْم َعلَْيِه ِمْن اْلُكْفِر أََشدُّ قُْلنَا: إنَّ الَِّذي هُْم َعلَْيِه ِمْن اْلُكْفِر َّل 

. يَاِم، َواْلَحجِّ َكاِة، َوالصِّ ًَلِة، َوالزَّ  إْعًَلنِِه، َوقَْد َجاَء النَّصُّ بِأَْن َّل نَْجبَُرهُْم َعلَى الصَّ

ْيِن لِْْلَخرِ  ُ، فًََل يَِحلُّ تَْرُك أََحِد النَّصَّ ِ  َوَكَذلَِك َجاَء بِأَْن نَْحُكَم بَْينَهُْم بَِما أَْنَزَل َّللاَّ َوبِاّلَِلَّ

 تََعالَى التَّْوفِيُق.

ا. بَا بَْيَن اْلُمْسلِِم، َواْلَحْربِيِّ َوهََذا َعِظيٌم ِجًدً  َوقَاَل أَبُو َحنِيفَةَ: َّل بَأَْس بِالرِّ

 -أقوال الفقهاء:

بِيِّ ليس بين العبد وسيده ربا.) َوهَُو قَْوُل اْلَحَسِن َوَجابِِر ْبِن َزْيٍد َوالنََّخِعيِّ َوالشَّعْ ■ 

) ، َواللَّْيِث، َوأَبِي َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيِّ ، َواْلَحَسِن ْبِن َحيٍّ  َوُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ َوُعْثَماَن اْلبَتِّيِّ

 -اآلثار:

نَتَْيِن َوالثًََّلَث، فَبََعَث إلَْيِه جَ ■  ابُِر َعْن َعطَاٍء َكاَن اْبُن َعبَّاٍس يَبِيُع ِمْن ِغْلَمانِِه النَّْخَل السَّ

 ِ ِ: أََما َعلِْمت نَْهَي َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ْبُن َعْبِد َّللاَّ َعْن هََذا؟ فَقَاَل اْبُن  -َصلَّى َّللاَّ

 َعبَّاٍس: بَلَى، َولَِكْن لَْيَس بَْيَن اْلَعْبِد َوبَْيَن َسيِِّدِه ِربًا.

َما قَالَهُ هَُؤَّلِء َعلَى أَْصلِِهْم الَِّذي قال المؤلف بعد أن ذكر من قال بذلك من الفقهاء: َوإِنَّ 

َم إْفَساُدنَا لَهُ ِمْن أَنَّ اْلَعْبَد َّل يَْملُِك، َوَذَكْرنَا أَنَّ اْبَن ُعَمَر يََرى اْلَعْبَد يَْملُِك، وَ  هََذا قَْد تَقَدَّ

 َجابٌِر قَْد أَْنَكَر َذلَِك َعلَى اْبِن َعبَّاٍس.

ِ بْ ■  اٍد، قَاَل: َمرَّ اْلُحَسْيُن ْبُن َعلِيٍّ َعْن َعْبِد َّللاَّ ُ َعْنهَُما  -ِن َشدَّ بَِراٍع فَأَْهَدى  -َرِضَي َّللاَّ

اِعي إلَْيِه َشاةً فَقَاَل لَهُ اْلُحَسْيُن: ُحرٌّ أَْنَت أَْم َمْملُوٌك؟ فَقَاَل: َمْملُوٌك، فََردَّهَا اْلُحَسْيُن  الرَّ

إنَّهَا لِي، فَقِبَلهَا ِمْنهُ، ثُمَّ اْشتََراهُ َواْشتََرى اْلَغنََم، فَأَْعتَقَهُ، َوَجَعَل َعلَْيِه فَقَاَل لَهُ اْلَمْملُوُك: 

 اْلَغنََم لَهُ.

 قال المؤلف: فَهََذا اْلُحَسْيُن تَقَبََّل هَِديَّةَ اْلَمْملُوِك إَذا أَْخبََرهُ أَنَّهَا لَهُ َوقَْد َذَكْرنَا ِمْثَل َذلِكَ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - َعْن َرُسوِل َّللاَّ ةُ اْلبَالَِغةُ َّل  -َصلَّى َّللاَّ فِيَما َسلََف ِمْن ِكتَابِنَا هََذا َوهَُو اْلُحجَّ

 َمْن ِسَواهُ..

 1111]َمْسأَلَة بَْيع اللَّْحم بِاْلَحيََواِن[م

ْيِن َوَكَذلَِك يَُجوُز بَْيُع اللَّْحِم َوَجائٌِز بَْيُع اللَّْحِم بِاْلَحيََواِن ِمْن نَْوٍع َواِحٍد َكانَا أَْو ِمْن نَْوعَ 
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ِم بِاللَّْحِم ِمْن نَْوٍع َواِحٍد أَْو ِمْن نَْوَعْيِن ُمتَفَاِضًًل، َوُمتََماثًًِل ، َوَجائٌِز تَْسلِيُم اللَّْحِم فِي اللَّحْ 

 َكَذلَِك.

فَاِضًًل َوُمتََماثًًِل، يًَدا بِيٍَد، َوإِلَى َوتَْسلِيُم اْلَحيََواِن فِي اللَّْحِم، َكلَْحِم َكْبٍش بِلَْحِم َكْبٍش ُمتَ 

 أََجٍل ..

ا اللَّْحُم بِاللَّْحِم فَلَْم يَأِْت نَْهٌي َعْنهُ أَْصًًل، َّل صَ  ْل تَْحِريُمهُ ، َوأَمَّ ِحيٌح فَهََذا ُكلُّهُ بَْيٌع لَْم يُفَصَّ

ا اللَّْحُم بِاْلَحيََواِن فََجا .َوَّل َسقِيٌم ِمْن أَثٍَر ، َوأَمَّ  َء فِيِه أَثٌَر َّل يَِصحُّ

 -أقوال الفقهاء:

قول المؤلف هو قول: أبي سليمان وأهل الظاهر وسفيان الثوري وأبي حنيفة ■

 وروى عن ابن عباس .

يمنع ِمْن بَْيِع اللَّْحِم بِاْلَحيََواِن ُجْملَةً، أَيَّ لَْحٍم َكاَن بِأَيِّ َحيََواٍن َكاَن.)الشافعي َواْختَلََف ■

فِي اللَّْحِم بِاللَّْحِم فَُرِوَي َعْنهُ: أَْن يُْجَمَع لُُحوُم اْلَحيََواِن ُكلِّهَا طَائَِرةً َوَوْحِشيَّةً،  قَْولُهُ 

 َواِْلَْنَعاِم، ُكلِّهَا ِصْنٌف َواِحٌد.

هُ َّل يُبَاُع لَْحٌم َوُرِوَي َعْنهُ: أَنَّ لَْحَم ُكلِّ نَْوٍع ِصْنٌف َعلَى ِحيَالِِه، َولَْم يَْختَلِْف َعْنهُ فِي أَنَّ 

، أَْو بِلَْحٍم أَْصًًل َحتَّى يَتَنَاهَى َجفَافُهُ َويَبَُسهُ، فََعلَى أََحِد قَْولَْيِه: َّل يُبَاُع قَِديُد َغنٍَم بِقَِديِد إبِلٍ 

قَِديُد َغنٍَم بِقَِديِد  بِقَِديِد َدَجاٍج، أَْو إَوزٍّ إّل ِمْثًًل بِِمْثٍل، َوَعلَى اْلقَْوِل الثَّانِي: أَنَّهُ َّل يُبَاعُ 

 َغنٍَم، إّلَّ يًَدا بِيٍَد، ِمْثًًل بِِمْثٍل، َوَجائٌِز أَْن يُبَاَع بِقَِديِد اْلبَقَِر ُمتَفَاِضًًل يًَدا بِيٍَد(

اِة اْلَحيَِّة، فَإِ ■  ْن َكاَن ِمْثلَهُ َجائٌِز بَْيُع لَْحِم َشاٍة بَِشاٍة َحيَّةً، إَذا َكاَن اللَّْحُم أَْكثََر ِمْن لَْحِم الشَّ

 أَْو أَقَلَّ لَْم يَُجْز، َويجوز بَْيَع َشاٍة بِبَقََرٍة َحيَّةً َكْيَف َشاُءوا.)محمد بن الحسن(

يجوز بيع لَْحِم َشاٍة بِلَْحِم َشاٍة ُمتََماثًًِل نَْقًدا َوَّل بُدَّ، َوَكَذلَِك لَْحُم ُكلِّ ِصْنٍف بِلَْحٍم ِمْن ■

َل يًَدا بِيٍَد فِي ُكلِّ لَْحٍم بِلَْحٍم ِمْن َغْيِر ِصْنفِِه، َواْلبَقَُر ِصْنٌف، َواْلَغنَُم ِصْنفِِه َويباح التَّفَاضُ 

بُِل ِصْنٌف ثَالٌِث َوَكَذلَِك ُكلُّ َحيََواٍن فِي ِصْنفِِه، إّلَّ اْلِحيتَاُن فَإِنَّهَا ُكلَّهَا  ِصْنٌف آَخُر، َواْْلِ

ِر، فيباع بَْعِضهَا بِبَْعٍض ُمتَفَاِضًًل يًَدا بِيٍَد، َّل نَِسيئَةً، َكلَْحِم ِصْنٌف َواِحٌد، َوإِّلَّ لُُحوُم الطَّيْ 

 َدَجاٍج بِلَْحِم َدَجاٍج، أَْو بِلَْحِم َصْيٍد، أَْو َغْيِر َذلَِك.

فًا آَخَر وَشْحَم اْلبَْطِن ِمْن ُكلِّ َحيََواٍن ِصْنفًا َغْيَر لَْحِمِه، َوَغْيِر َشْحِم ظَْهِرِه ،واِْلَْليَةَ ِصنْ 

 َغْيَر اللَّْحِم َوالشَّْحِم.)أبو حنيفة وأصحابه(

بُِل، َواِْلََرانُِب، َواِْلَيَايُِل، َوُحُمُر ■  َذَواُت اِْلَْربَِع ُكلُّهَا ِصْنٌف َواِحٌد: اْلبَقَُر، َواْلَغنَُم، َواْْلِ

يٍّ ِمْنهَافًل يجوْز بَْيُع لَْحِم أَْرنٍَب اْلَوْحِش، َوُكلُّ ِذي أَْربٍَع، فًََل يَِحلُّ لَْحُم َشْيٍء ِمْنهَا بِحَ 

َحيٍّ بِلَْحِم َجَمٍل أَْصًًل، َوَّل لَْحِم َجَمٍل بِلَْحِم َكْبٍش، إّلَّ ِمْثًًل بِِمْثٍل، يًَدا بِيٍَد، َوَكَذلَِك َسائُِر 

 َذَواِت اِْلَْربَِع.

، َواْلَحَجُل، َواْلقَطَا، َوَرأَى الطَّْيَر ُكلَّهُ ِصْنفًا َواِحًدا: الدََّجاُج، َواْلَحمَ  َوزُّ اُم، َوالنََّعاُم، َواْْلِ

َوَغْيُر َذلَِك فَلَْم يَُجْز أَْيًضا لَْحُم َشْيٍء ِمْنهَا بَِحيٍّ ِمْنهَا َوإِْن َكاَن ِمْن َغْيِر نَْوِعِه َوأََجاَز فِي 

اُضِل، فَلَْم يُِجْز التَّفَاُضَل فِي لَْحِم لَْحِم بَْعِضهَا بِبَْعٍض: التََّماثَُل يًَدا بِيٍَد، َوَمنََع ِمْن التَّفَ 

َدَجاٍج بِلَْحِم ُحبَاَرى َوهََكَذا فِي ُكلِّ َشْيٍء ِمْنهَا ،َوَرأَى اْلِحيتَاَن ُكلَّهَا ِصْنفًا َواِحًدا َكَذلَِك 

 أَْيًضا.
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َم.َوَرأَى اْلَجَراَد ِصْنفًا َرابًِعا َعلَى ِحيَالِِه، هََذا َوهَُو ِعْنَدهُ َصْيٌد مِ   ْن الطَّْيِر يُْجِزيِه اْلُمَحرَّ

، َوأََجاَز كُ  َمهَُما َجِميًعا بِاللَّْحِم النِّيِء الطَِّريِّ ، َوَحرَّ َم اْلقَِديَد النِّيَء بِاللَّْحِم اْلَمْشِويِّ لَّ َوَحرَّ

اِضلٍَة َوُمتََماثِلٍَة يًَدا بِيٍَد، َشْيٍء ِمْن هَِذِه الثًََّلثَِة اِْلَْصنَاِف بِاللَّْحِم اْلَمْطبُوِخ ِمْن ِصْنفِهَا ُمتَفَ 

َوأََجاَز اللَّْحَم اْلَمْطبُوَخ بَِعَسٍل بِاللَّْحِم اْلَمْطبُوِخ بِلَبٍَن ُمتََماثًًِل َوَمنََع فِيِه ِمْن التَّفَاُضِل ، 

 َوأََجاَز َشاةً َمْذبُوَحةً بَِشاٍة َمْذبُوَحٍة.)مالك(

ْينَا قال المؤلف: َوهَِذِه أَْقَواٌل فِي ⊙ َغايَِة اْلفََساِد، َوَّل نَْعلَُم أََحًدا قَالَهَا قَْبلَهُ َولَْو تَقَصَّ

ا َوفِي هََذا ِكفَايَةٌ لَِمْن نََصَح نَْفَسهُ.  تَْطِويلَهُْم هَهُنَا َوتَنَاقَُضهُ، لَطَاَل ِجًدً

وَدٍة إْن َكاَن يُِريُد اْلبَِعيَر َّل يُبَاَع َحيٌّ بَِمْذبُوٍح، َوأَنَّهُ َّل يَُجوُز بَِعيٍر بَِغنٍَم َمْعدُ ■ 

 لِيَْنَحَرهُ.)سعيد بن المسيب َوقَاَل: َكاَن ِمْن َمْيِسِر أَْهِل اْلَجاِهلِيَِّة بَْيُع اللَّْحِم بِالشَّاِة(

نَاِد َعْن اْلفُقَهَاِء السَّْبَعِة، ■ ّل يجوز بيع اللحم بالحيوان.)أبو الزناد َوَذَكَرهُ اْبُن أَبِي الزِّ

ُصوَن فِيِه(َوأَنَّ   هُْم َكانُوا يَُعظُِّموَن َذلَِك َوَّل يَتََرخَّ

 -األحاديث واآلثار:

ِ »َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ َعْن بَْيِع اْلَحيََواِن  -َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف مرسل(«)بِاللَّْحمِ 

ِ »ِب يَقُوُل َسِمْعت َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيِّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ أَْن يُْبتَاَع  -َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف مرسل(«)اْلَحيُّ بِاْلَميِّتِ 

ِ »َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ أَْن يُبَاَع  -َصلَّى َّللاَّ

 َمفَاِطيِم ِمْن اْلَغنَِم.)ضعيف مرسل(اْلَحيََواُن بِالْ 

َعْن َصالٍِح َمْولَى التَّْوأََمِة َعْن اْبِن َعبَّاٍس: أَنَّ َرُجًًل أََراَد أَْن يَبِيَع ُجْزًءا ِمْن لَْحِم بَِعيٍر ■ 

يُق: َّل يَْصلُُح هََذا.)ضعيف() ِمْن ِرَوايَِة اْبِن أَبِي  دِّ يَْحيَى بَِشاٍة؟ فَقَاَل أَبُو بَْكٍر الصِّ

ُل َمْن أََمَر أَْن َّل تُْؤَخَذ ِرَوايَتُهُ فََمالٌِك، ثُمَّ َعْن َصالٍِح َمْولَى التَّْوأََمِة، َوأَوَّ  ُل إْبَراِهيَم، َوأَوَّ

فَهُ فََمالٌِك (  َمْن َضعَّ

ْضَو بِالشَّاِة، عن اْلَكِريِم ْبُن يَِزيَد ْبِن طَْلٍق: أَنَّ َرُجًًل نََحَر َجُزوًرا فََجَعَل يَبِيُع اْلعُ ■ 

 َوبِاْلقَلُوِص، إلَى أََجٍل فََكِرهَ َذلَِك اْبُن ُعَمَر.

ْن اْشتََرى ُعْضًوا ِمْن َجُزوٍر قَْد ■  ِ ْبِن ِعْصَمةَ َسِمْعت اْبَن َعبَّاٍس َوُسئَِل َعمَّ َعْن َعْبِد َّللاَّ

 َحتَّى تُْفطََم.َوُشِرطَ َعلَى َصاِحبِهَا أَْن يُْرِضَعهَا  نُِحَرْت بِِرْجِل ِعنَاقٍ 

ِ تََعالَى فَهَُو بَاِطٌل.  قال المؤلف: هََذا َشْرطٌ لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ

اِة.)ضعيف(■   َعْن َرُجٍل َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: َّل بَأَْس أَْن يُبَاَع اللَّْحُم بِالشَّ

 1111]َمْسأَلَة بَْيع الشَّْيء قَْبل قبضه[م

ا يَِحلُّ بَْيُعهُ، َحاَش اْلقَْمَح، فًََل يَِحلُّ لَهُ أَْن يَبِيَعهُ َحتَّى َوَمْن اْبتَاَع َشْيئًا أَ  يَّ َشْيٍء َكاَن ِممَّ

ْينَهُ يَْقبَِضهُ، َوقَْبُضهُ لَهُ: هَُو أَْن يُْطلَِق يََدهُ َعلَْيِه بِأَْن َّل يَُحاَل بَْينَهُ َوبَْينَهُ، فَإِْن لَْم يَُحْل بَ 

لَّْت أَْم َكثَُرْت ثُمَّ ِحيَل بَْينَهُ َوبَْينَهُ بَِغْصٍب أَْو َغْيِرِه: َحلَّ لَهُ بَْيُعهُ؛ ِِلَنَّهُ قَْد َوبَْينَهُ ُمدَّةٌ َما قَ 

قَبََضهُ، َولَهُ أَْن يَهَبَهُ، َوأَْن يَُؤاِجَر بِِه، َوأَْن يُْصِدقَهُ، َوأَْن يُْقِرَضهُ، َوأَْن يَُسلَِّمهُ، َوأَْن 

 أَْن يَْقبَِضهُ، َوقَْبَل أَْن تُْطلََق يَُدهُ َعلَْيِه. يَتََصدََّق بِِه قَْبلَ 
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ا يَِحلُّ بَْيُعهُ بَِغْيِر اْلبَْيِع، لَِكْن بِِميَراٍث أَْو ِهبٍَة، أَْو  فَإِْن َملََك َشْيئًا َما أَيَّ َشْيٍء َكاَن ِممَّ

َذلَِك: َجاَز لَهُ بَْيُعهُ قَْبَل أَْن  قَْرٍض، أَْو َصَداٍق، أَْو َصَدقٍَة، أَْو َسلٍَم، أَْو أَْرٍش، أَْو َغْيرِ 

َدقَِة، َحاَش اْلقَْمَح. ْصَداِق، َواْلِهبَِة، َوالصَّ َف فِيِه بِاْْلِ  يَْقبَِضهُ، َوأَْن يَتََصرَّ

ا اْلقَْمُح: فَإِنَّهُ بِأَيِّ َوْجٍه َملََكهُ ِمْن: بَْيٍع، أَْو ِهبٍَة، أَْو َصَدقٍَة، أَْو َصَداٍق، أَْو إ َجاَرٍة، أَْو َوأَمَّ

 أَْرٍش، أَْو َسلٍَم أَْو قَْرٍض، أَْو َغْيِر َذلَِك: فًََل يَِحلُّ لَهُ بَْيُعهُ َحتَّى يَْقبَِضهُ، َكَما َذَكْرنَا بِأَْن َّل 

 يَُحاَل بَْينَهُ َوبَْينَهُ.

ةً ُجَزافًا، فًََل يَِحلُّ لَهُ بَْيُعهُ َحتَّى  يَْقبَِضهُ َكَما َذَكْرنَا، َوَحتَّى فَإِْن َكاَن اْشتََرى اْلقَْمَح َخاصَّ

 يَْنقُلَهُ َوَّل بُدَّ َعْن َمْوِضِعِه الَِّذي هَُو فِيِه إلَى َمَكان آَخَر قَِريٍب ُمًَلِصٍق أَْو بَِعيٍد.

ةً بَِكْيٍل لَْم يَِحلَّ لَهُ أَْن يَبِيَعهُ َحتَّى يَْكتَالَهُ، فَإَِذا  اْكتَالَهُ َحلَّ لَهُ فَإِْن َكاَن اْشتََرى اْلقَْمَح َخاصَّ

 بَْيُعهُ َوإِْن لَْم يَْنقُلَهُ َعْن َمْوِضِعِه.

هُ َوَّل يَِحلُّ لَهُ تَْصِديُق اْلبَائِِع فِي َكْيلِِه َوَحتَّى لَْو اْكتَالَهُ اْلبَائُِع لِنَْفِسِه بَِحْضَرتِِه َوهَُو يََرا

ي لِنَْفِسِه، َوَجائٌِز لَهُ فِي ُكلِّ َما َذَكْرنَا أَْن يَهَبَهُ، َويَُشاِهُدهُ َوَّل بُدَّ ِمْن أَْن يَْكتَاَل اْلُمْشتَرِ 

َوأَْن يُْصِدقَهُ، َوأَْن يَُؤاِجَر بِِه، َوأَْن يَُصالَِح، َوأَْن يَتََصدََّق بِِه، َوأَْن يُْقِرَضهُ قَْبَل، أَْن 

 َولَْيَسْت هَِذِه اِْلَْحَكاُم فِي َغْيِر اْلقَْمِح أَْصًًل.يَْكتَالَهُ، َوقَْبَل أَْن يَْنقُلَهُ ُجَزافًا اْشتََراهُ أَْو بَِكْيٍل 

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول:الحسن وابن شبرمة.■

قول المؤلف بوجوب نقل القمح عن مكانه لمن اشتراه جزافا قبل أن يعاود بيعه هو ■

 قول:الشافعي وأبي سليمان.

كيًل قبل أن يبيعه هو قول:ابن قول المؤلف بوجوب الكيل على من اشترى القمح 

سيرين والشعبي وسعيد بن المسيب والحسن ، َوهَُو قَْوُل َعطَاِء ْبِن أَبِي َربَاٍح، َوأَبِي 

، َوأَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل، َوإِْسَحاَق، َوأَبِي ُسلَْيَماَن ، َوقَاَل َمالٌِك: إَذا بِيَع  َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيِّ

ْيِن.بِالنَّْقِد فًََل بَأْ  َق اْلبَائَِع فِي َكْيلِِه َوَّل يَْكتَالُهُ َويُْكَرهُ َذلَِك فِي الدَّ  َس بِأَْن يَُصدِّ

إنما النهى عن بيع الشىء قبل قبضه فيما يكال ويوزن ّل غيره.)سعيد بن المسيب ■

اِد ْبِن أَبِي ُسلَْيَماَن وَ  ْن وابن سيرين َوهَُو قَْوُل اْلَحَكِم َوإِْبَراِهيَم، َوَحمَّ َذَكَرهُ النََّخِعيُّ َعمَّ

 لَقَِي(

 َجائٌِز بَْيُع ُكلِّ َشْيٍء قَْبَل أَْن يَْقبَِض.)عطاء(■ 

ُكلُّ َما ُملَِك بَِعْقٍد يُْنتَقَُض اْلَعْقُد بِهًََلِكِه، فًََل يَُجوُز بَْيُعهُ قَْبَل قَْبِضِه: َكاْلبَْيِع، ■ 

َجاَرِة، إّلَّ اْلَعقَاَر: فََجائٌِز  بَْيُعهُ قَْبَل قَْبِضِه ،َوُكلُّ َما ُملَِك بَِعْقٍد َّل يُْنتَقَُض اْلَعْقُد َواْْلِ

َداِق، َواْلُجْعِل، َواْلُخْلِع، َونَْحِوِه.)أبو حنيفة(  بِهًََلِكِه: فََجائٌِز بَْيُعهُ قَْبَل قَْبِضِه َكالصَّ

يُْقبََض َوَما َعَدا هََذْيِن فََجائٌِز بَْيُعهُ قَْبَل أَْن  ُكلُّ َما يُْؤَكُل َواْلَماُء: فًََل يَِحلُّ بَْيُعهُ قَْبَل أَنْ ■ 

ا اْلَماُء: فَبَْيُعهُ َجائٌِز قَْبَل قَْبِضِه ( ةً أُْخَرى: ُكلُّ َما يُْؤَكُل فَقَْط، َوأَمَّ  يُْقبََض.)مالك َوقَاَل َمرَّ

 ِض أَْصًًل.)الشافعي(بَْيَع َما ُملَِك بِبَْيٍع، أَْو نَِكاٍح أَْو ُخْلٍع، قَْبَل اْلقَبْ ■ 

 -األحاديث واآلثار:

ِ، إنِّي َرُجٌل أَْشتَِري هَِذِه اْلبُيُوَع، فََما »أَنَّ ■  ثَهُ: أَنَّهُ قَاَل يَا َرُسوَل َّللاَّ َحِكيَم ْبَن ِحَزاٍم َحدَّ
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؟ قَاَل: يَا اْبَن أَِخي إَذا اْبتَْعَت بَْيًعا فَ  ا يَْحُرُم َعلَيَّ ًَل تَبِْعهُ َحتَّى يَِحلُّ لِي ِمْنهَا ِممَّ

 صحيح(«)تَْقبَِضهُ 

ا لَْيَسا بَْيًعا َوَّل  قال المؤلف: فَهََذا ُعُموٌم لُِكلِّ بَْيٍع، َولُِكلِّ اْبتِيَاٍع، َوتَْخِصيٌص لَهَُما ِممَّ

 اْبتِيَاًعا..

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ْبتَاَع طََعاًما فًََل يَبِْعهُ َمْن ا: »-َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َحتَّى يَْقبَِضهُ 

 ■ ِ ا الَِّذي نَهَى َعْنهُ َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن طَاُوٍس َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَمَّ  -َصلَّى َّللاَّ

َّل أَْحَسُب ُكلَّ َشْيٍء إّلَّ أَْن يُبَاَع َحتَّى يُْقبََض فَهَُو الطََّعاُم، قَاَل اْبُن َعبَّاٍس بَِرْأيِِه: وَ 

 ِمْثلَهُ.)صحيح(

قال المؤلف: هََذاِن َصِحيَحاِن: إّلَّ أَنَّهَُما بَْعُض َما فِي َحِديِث َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم فََحِديُث 

، فًََل يَُجوُز تَْرُكهُ  ؛ ِِلَنَّهُ فِيِه َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم َدَخَل فِيِه: الطََّعاُم َوَغْيُر الطََّعاِم، فَهَُو أََعمُّ

 ُحْكًما لَْيَس فِي َخبَِر اْبِن َعبَّاٍس، َواْبِن ُعَمَر.

ِ يَْسأَلُنِي اْلَمْرُء اْلبَْيَع لَْيَس ِعْنِدي َما أَبِيُعهُ ■ » َعْن َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم قُْلُت: يَا َرُسوَل َّللاَّ

وِق فَقَاَل  ًَلُم َعلَْيِه  -ِمْنهُ ثُمَّ أَْبتَاُع لَهُ ِمْن السُّ  صحيح(«): َّل تَْبتَْع َما لَْيَس ِعْنِدكَ -السَّ

قال المؤلف: َوبِِه نَقُوُل هَُو بَيٌِّن َكَما تَْسَمُع، إنََّما نَْهي َعْن بَْيِع َما لَْيَس فِي ِمْلٍك َكَما فِي 

ا، َوإِّلَّ فَُكلُّ َما يَْملُِكهُ اْلَمْرُء فَهَُو ِعْنَدهُ َولَْو أَنَّ  هُ بِاْلِهْنِد يَقُوُل: ِعْنِدي َضْيَعةٌ اْلَخبَِر نًَصً

ةٌ َوَسَواٌء ِعْنَدنَا َكاَن َمْغُصوبًا أَْو لَْم يَُكْن، َوهَُو ِعْنَد َصاِحبِِه،  َسِريَّةٌ، َوِعْنِدي فََرٌس فَارَّ

 أَْي فِي ِمْلِكِه َولَهُ.

ِ ْبَن َعْمِرو ْبِن َعْمُرو ْبُن ُشَعْيٍب َحدَّثَنِي أَبِي َعْن أَبِيِه َعْن أَبِيِه َحتَّ ■  ى َذَكَر َعْبَد َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْلَعاِص قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َّل يَِحلُّ َسلٌَف َوبَْيٌع َوَّل : »-َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َشْرطَاِن فِي بَْيٍع َوَّل ِرْبٍح َما لَْم يَْضَمْن َوَّل بَْيٌع َما لَْيَس ِعْنَدكَ 

هََذا َصِحيٌح، َوبِِه نَأُْخُذ، َوَّل نَْعلَُم لَِعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َحِديثًا ُمْسنًَدا إّلَّ هََذا  :قال المؤلف

 -َوْحَدهُ، َوآَخُر فِي اْلِهبَاِت َرَواهُ َعْن طَاُوٍس َعْن اْبِن َعبَّاٍس، َواْبِن ُعَمَر َعْن النَّبِيِّ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ُجوِع فِي اْلِهبَاِت إّلَّ اْلَوالَِد فِيَما أَْعطَى َولََدهُ فِي اْلمَ  -َصلَّى َّللاَّ ْنِع ِمْن الرُّ

َولَْيَس فِي هََذا اْلَخبَِر إّلَّ الَِّذي فِي َحِديِث َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم ِمْن النَّْهِي َعْن بَْيِع َما لَْيَس لََك 

 فَقَْط.

ِ ْبِن ُعَمَر َعنْ ■ » ُ َعْنهُ  -أَبِيِه  َعْن َسالِِم ْبِن َعْبِد َّللاَّ قَاَل: َرأَْيُت الَِّذيَن  -َرِضَي َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -يَْشتَُروَن الطََّعاَم ُمَجاَزفَةً يُْضَربُوَن َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ أَْن  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)يَبِيُعوهُ َحتَّى يُْؤُووهُ إلَى ِرَحالِِهمْ 

ْصتُْم اْلقَْمَح بَِذلَِك ُدوَن َسائِِر الطََّعاِم؟ قُْلنَا: ِِلَنَّ اْسَم قال المؤلف: فَإِْن قِيلَ  : ِمْن أَْيَن َخصَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -الطََّعاِم فِي اللَُّغِة الَّتِي بِهَا َخاَطْبنَا َرُسوُل َّللاَّ َّل يُْطلَُق هََذا إّلَّ  -َصلَّى َّللاَّ

َما يُْطلَُق َعلَى َغْيِرِه بِإَِضافٍَة.. َوقَْد َذَكْرنَا ِمْن طَِريِق أَبِي َسِعيٍد َعلَى اْلقَْمِح َوْحَدهُ، َوإِنَّ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْلُخْدِريِّ قَْولَهُ: ُكنَّا نُْخِرُج َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ َصَدقَةَ اْلفِْطِر:  -َصلَّى َّللاَّ

اًعا ِمْن تَْمٍر، َصاًعا ِمْن أَقٍِط فَلَْم يُْطلِْق الطََّعاَم َصاًعا ِمْن طََعاٍم، َصاًعا ِمْن َشِعيٍر، صَ 
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ِعيِر َوَّل َغْيِرِه.  إّلَّ َعلَى اْلقَْمِح َوْحَدهُ ،،َّل َعلَى الشَّ

ِ ْبُن ُعْتبَةَ ْبِن َمْسُعوٍد  ُد ْبُن ِسيِريَن قَاَل: َعَرَض َعلَيَّ َعْبُد َّللاَّ ينَا ِمْن طَِريِق .. ُمَحمَّ َوُروِّ

َي َزيْ  ْيِت قَلََّما يَْستَْوفُوَن َحتَّى يَبِيُعوَن، فَقَاَل: إنََّما ُسمِّ تًا لَهُ فَقُْلت لَهُ: إنَّ أَْصَحاَب الزَّ

ْيَت طََعاًما.  الطََّعاُم أَْي إنََّما أََمَر بِاْلبَْيِع بَْعَد اِّلْستِيفَاِء فِي الطََّعاِم فَلَْم يََر الزَّ

تَاِن فِي اللَُّغِة قَاِطَعتَاِن؛ َّل ِسيََّما  َوأَبُو َسِعيٍد اْلُخْدِريُّ  ِ ْبُن ُعْتبَةَ ْبِن َمْسُعوٍد: ُحجَّ َوَعْبُد َّللاَّ

ِ هَُذلِيٌّ قَبِيلَةٌ ُمَجاِوَرةٌ لِْلَحَرِم فَلَُغتُهُْم لَُغةُ قَُرْيٍش.  َوَعْبُد َّللاَّ

ْن قَاَل بِقَْولِنَا: إنَّ الطََّعاَم بِإِْطًَلٍق إنََّما هُ   َو اْلقَْمُح َوْحَدهُ: أَبُو ثَْوٍر.َوِممَّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن نَافٍِع َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َمْن اْشتََرى : »-َصلَّى َّللاَّ

ْكبَاِن جُ  َزافًا فَنَهَانَا َرُسوُل طََعاًما فًََل يَبِْعهُ َحتَّى يَْستَْوفِيَهُ قَاَل َوُكنَّا نَْشتَِري الطََّعاَم ِمْن الرُّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ  صحيح(«)أَْن نَبِيَعهُ َحتَّى نَْنقُلَهُ ِمْن َمَكانِهِ  -َصلَّى َّللاَّ

« ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْبِن ُعَمَر: أَنَّهُْم َكانُوا يُْضَربُوَن َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

لُوهُ إَذا اْشتَ   .)صحيح(« َرْوا طََعاًما ُجَزافًا أَْن يَبِيُعوهُ فِي َمَكانِِه َحتَّى يَُحوِّ

يَْضِرُب اْلُمْسلِِميَن بِاْلَمِدينَِة  -َعلَْيِه السًََّلُم  -َوَّل يُْمِكُن أَْن يَُكوَن َغْيُرهُ  قال المؤلف:

ْلِمِه أَْصًًل فََصحَّ أَنَّهُ ُجْرٌم َكبِيٌر َّل َعلَى َشِريَعٍة يُْؤَمُروَن بِهَا فِي اِْلَْسَواِق بَِغْيِر عِ 

ُص فِيِه.  يَُرخِّ

فَإِْن قِيَل: إنَّ فِي بَْعِض َما َرَوْيتُْم " َحتَّى يُْؤُووهُ إلَى ِرَحالِِهْم "؟ قُْلنَا: نََعْم، َوُكلُّ َمَكان 

لَهُ إلَْيِه فَهَُو َرْحٌل لَهُ إَذا َكاَن ُمبَاًحا لَهُ أَْن يَُرحِّ   لَهُ إلَْيِه..َرحَّ

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ َعْن بَْيِع الطََّعاِم َحتَّى  -َصلَّى َّللاَّ

يَاَدةُ َوَعلَْيِه النُّْقَصانُ  اَعاِن، فَيَُكوُن لَِصاِحبِِه الزِّ  صحيح(«)يَْجِرَي فِيِه الصَّ

ا اْستَْوَجْبتُهُ لَقِيَنِي »ْيٍن َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: َعْن ُعبَْيِد ْبِن ُحنَ ■  وِق فَلَمَّ اْبتَْعُت َزْيتًا فِي السُّ

َرُجٌل أَْعطَانِي بِِه ِرْبًحا َحَسنًا فَأََرْدُت أَْن أَْضِرَب َعلَى يَِدي، فَأََخَذ َرُجٌل ِمْن َخْلفِي 

فَقَاَل: َّل تَبِْعهُ َحْيُث اْبتَْعتَهُ َحتَّى تَُحوَزهُ إلَى َرْحلَِك بِِذَراِعي فَاْلتَفَتُّ فَإَِذا َزْيُد ْبُن ثَابٍِت 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَإِنَّ َرُسوَل َّللاَّ لَُع َحْيُث تُْبتَاَع َحتَّى تَُحوَزهَا  -َصلَّى َّللاَّ نَهَى أَْن تُبَاَع السِّ

اُر إلَى ِرَحالِِهْم.)ضعيف() َرَواهُ أَْحَمُد ْبنُ   َخالٍِد اْلَوْهبِيُّ َوهَُو َمْجهُوٌل( التُّجَّ

ْن اْشتََرى الطََّعاَم َوقَْد َشِهَد َكْيلَهُ؟ قَاَل: ■  ِد ْبِن بَيَاٍن َعْن اْبِن ُعَمَر أَنَّهُ ُسئَِل َعمَّ َعْن ُمَحمَّ

اَعاِن.)صحيح(  َّل، َحتَّى يَْجِرَي فِيِه الصَّ

بَْيِر أَنَّهُ َسِمَع َجابَِر ْبنَ ■ ِ يَقُوُل: َّل تَبِْع بَْيًعا َحتَّى تَْقبَِضهُ. عن أَبي الزُّ  َعْبِد َّللاَّ

بَْيُر لُِعَمَر: إنَّهُ تَُزيَُّف َعلَْينَا أَْوَراٌق فَنُْعِطي اْلَخبِيَث ■  ْحَمِن ْبُن َعْوٍف َوالزُّ قَاَل َعْبُد الرَّ

اْلبَقِيِع فَبِْع َوِرقََك بِثَْوٍب أَْو َونَأُْخُذ الطَّيَِّب؟ قَاَل: فًََل تَْفَعلُوا، َولَِكْن اْنطَلِْق إلَى 

 َوَذَكَر اْلَخبََر. فَإَِذا قَبََضْت َوَكاَن لَك فَبِْعهُ  َعَرٍض،

ُجُل اْلبَْيَع أَْن يَبِيَعهُ قَْبَل ■  َعْن أَبِي ِعيَاٍض َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن: َّل بَأَْس إَذا اْشتََرى الرَّ

 ْيَل َواْلَوْزَن.َما َخًَل اْلكَ  أَْن يَْقبَِضهُ 

قَالَة والتولية ُكل َها بُيُوع ُمْبتََدأَة[م  1111]َمْسأَلَة الشَِّرَكة َواإْلِ

قَالَةُ، َوالتَّْولِيَةُ: ُكلُّهَا بُيُوٌع ُمْبتََدأَةٌ َّل يَُجوُز فِي َشْيٍء ِمْنهَا إّلَّ َما يَُجوزُ   َوالشَِّرَكةُ، َواْْلِ
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، َشْيئًا.. الشَِّرَكةُ، َوالتَّْولِيَةُ، إنََّما هَُو نَْقُل ِمْلِك اْلَمْرِء َعْينًا َما فِي َسائِِر اْلبُيُوِع َّل تََحاشَ 

ى َوهََذا هَُو  َصحَّ ِمْلُكهُ لَهَا، أَْو بَْعَض َعْيٍن َما َصحَّ ِمْلُكهُ لَهَا إلَى ِمْلٍك َغْيِرِه بِثََمٍن ُمَسًمً

 اْلبَْيُع نَْفُسهُ..

 -أقوال الفقهاء:

قَالَةُ قول المؤ■ لف في الشركة والتولية هو قول: الشافعي وأبي سليمان َوقَالُوا: اْْلِ

 فَْسُخ بَْيٍع، َولَْيَسْت بَْيًعا.

ُكلُّ َما َّل يَُجوُز فِيِه اْلبَْيُع قَْبَل اْلقَْبِض أَْو قَْبَل اِّلْكتِيَاِل فَإِنَّهُ َّل بَأَْس فِيِه بِالشَِّرَكِة، ■ 

قَالَِة قَْبَل اْلقَْبِض، َوقَْبَل اِّلْكتِيَاِل.)مالك وربيعة وطاوس َوُرِوَي هََذا َعْن َوالتَّْولِيَِة، َواْْلِ 

 اْلَحَسِن فِي التَّْولِيَِة فَقَْط(

وقال الحكم والشعبي: التولية  -َّل تَْولِيَةَ َحتَّى يُْقبََض َويَُكاَل.)ابن سيرين والزهري ■ 

 بيع(

 -األحاديث واآلثار:

ِ قال ربيعةُ بْ ■  ْحَمِن أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُن أَبِي َعْبِد الرَّ قَاَل َحِديثًا  -َصلَّى َّللاَّ

َمْن اْبتَاَع طََعاًما فًََل يَبِْعهُ َحتَّى يَْقبَِضهُ َويَْستَْوفِيَهُ، إّلَّ أَْن يُْشِرَك »ُمْستَفَاًضا فِي اْلَمِدينَِة 

 ضعيف مرسل(«)يَْقبَلَهُ  فِيِه أَْو يَُولِّيَهُ أَوْ 

ْهِريُّ أَْولَى بِأَْن يَْعِرَف  قال المؤلف: َولَْو َكانَْت اْستِفَاَضتُهُ َعْن أَْصٍل َصِحيٍح لََكاَن الزُّ

ْهِريُّ ُمَخالٌِف لَهُ فِي َذلَِك.  َذلَِك ِمْن َربِيَعةَ، فَبَْينَهَُما فِي هََذا اْلبَاِب بَْوٌن بَِعيٌد، َوالزُّ

ُجَل؟ أَنَا الرَّ ■  ُجِل يَْشتَِري الطََّعاَم فَيَُولِّيِه الرَّ بِيُع ْبُن ُصبَْيٍح قَاَل: َسأَْلت اْلَحَسَن َعْن الرَّ

ْعَشاِع: يَا أَبَا َسِعيٍد أَبِ  َرْأيِك قَاَل: لَْيَس لَهُ أَْن يَُولِّيَهُ َحتَّى يَْقبَِضهُ فَقَاَل لَهُ َعْبُد اْلَملِِك ْبُن الشَّ

 : َّل أَقُولُهُ بَِرْأيِي، َولَِكنَّا أََخْذنَاهُ َعْن َسلَفِنَا، َوأَْصَحابِنَا.تَقُولُهُ؟ قَالَ 

َحابَةُ  : َسلَُف اْلَحَسِن هُْم الصَّ ُ َعْنهُْم  -قال المؤلفٌّ ، أَْدَرَك ِمْنهُْم َخْمَسِمائَِة -َرِضَي َّللاَّ

 هُْم أََكابُِر التَّابِِعين..َصاِحٍب َوأَْكثََر، َوَغَزا َمَع ِمئِيَن ِمْنهُْم َوأَْصَحابُهُ 

قَالَة بَْيع أُم  فَْسخ[م  1111]َمْسأَلَة اإْلِ

 ِ قَالَةُ فَقَْد َصحَّ َعْن َرُسوِل َّللاَّ ا اْْلِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوأَمَّ ينَا  -َصلَّى َّللاَّ اْلَحضُّ َعلَْيهَا: ُروِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم صَ  -..َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َمْن أَقَاَل نَاِدًما أَقَالَهُ : »-لَّى َّللاَّ

ُ َعْثَرتَهُ   «..َّللاَّ

 ِ وا: أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ا َمْن قَاَل: لَْيَسْت بَْيًعا، فَإِنَّهُْم اْحتَجُّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوأَمَّ اهَا  -َصلَّى َّللاَّ َسمَّ

قَالَِة، َواتَّبَعَ  هَا بِاْسِم اْْلِ بَْيًعا، َوالتَّْسِميَةُ  -َعلَْيِه السًََّلُم  -هُ اْلُمْسلُِموَن َعلَى َذلَِك، َولَْم يَُسمِّ

لَِم،  قَالَِة فِي السَّ ْجَماُع َعلَى َجَواِز اْْلِ يِن َّل تُْؤَخُذ إّلَّ َعْنهُ.. َوقَالُوا: قَْد َصحَّ اْْلِ فِي الدِّ

ةً َغْيَر هَاتَْيِن.َواْلبَْيُع قَْبَل اْلقَْبِض َّل يَُجوزُ   ، فََصحَّ أَنَّهَا لَْيَسْت بَْيًعا، َما نَْعلَُم لَهُْم ُحجَّ

ٍد: اْحتَِجاُجهُْم بِالتَّْسِميَِة ِمْن النَّبِيِّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَاَل أَبُو ُمَحمَّ ، إّلَّ  -َصلَّى َّللاَّ فَقَْولُهُْم َحقٌّ

َسمَّى إقَالَةً: فِْعَل َمْن بَاَع ِمْن آَخَر بَْيًعا ثُمَّ اْستَقَالَهُ  -َعلَْيِه السًََّلُم  -أَنَّنَا َّل نَُسلُِّم لَهُْم أَنَّهُ 

لَْم يَُسمِّ َذلَِك بَْيًعا، َوَّل  -َعلَْيِه السًََّلُم  -فِيِه، فََردَّ إلَْيِه َما اْبتَاَع ِمْنهُ َوأََخَذ ثََمنَهُ ِمْنهُ، َوأَنَّهُ 

ا، َّل فِي ِرَوايٍَة َصِحيَحٍة، َوَّل َسقِيَمٍة َوهََذا اْلَخبَُر اْلُمْرَسُل ِمْن طَِريِق يَِجُدوَن هََذا أَبَدً 
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قَالَةَ بَْيٌع لَفََعْلنَا؛ ِِلَنَّهُ فِيِه النَّْهُي َعْن اْلبَيْ  ِع قَْبَل َربِيَعةَ لَْو ِشْئنَا أَْن نَْستَِدلَّ ِمْنهُ بِأَنَّ اْْلِ

 ، أَْو َولَّى، أَْو أَقَاَل فَهََذا ظَاِهٌر أَنَّهَا بُيُوٌع ُمْستَْثنَاةٌ ِمْن ُجْملَِة اْلبُيُوِع.اْلقَْبِض إّلَّ َمْن أَْشَركَ 

قَالَةُ تَُكوُن فِ  قَالَِة فَقَْط، َواْْلِ ِحيُح الَِّذي َذَكْرنَا فَإِنََّما فِيِه اْلَحضُّ َعلَى اْْلِ ا اْلَخبَُر الصَّ ي َوأَمَّ

 ي اْلِهبَِة، َونَْحِو َذلَِك.َغْيِر اْلبَْيِع، لَِكْن فِ 

قَالَةَ َّل تَُسمَّى بَْيًعا، َوَّل لَهَا ُحْكُم اْلبَْيِع فَبََطَل َما َصدَُّروا بِِه ِمْن هَ  َذا َوَّل فِيِه أَْيًضا أَنَّ اْْلِ

ِحيِح أَْصلَهُ اْلَمْوُضوَع فِي َغْيِر َمْوِضِعِه.  اِّلْحتَِجاِج الصَّ

ا َدْعَواهُْم اْْلِ  لَِم قَْبَل اْلقَْبِض فَبَاِطٌل، َوإِْقَداٌم َعلَى َوأَمَّ قَالَِة فِي السَّ ْجَماَع َعلَى َجَواِز اْْلِ

قَالَِة فِيِه..  لَِم، فََكْيَف َعلَى اْْلِ ْجَماُع قَطُّ َعلَى َجَواِز السَّ ِة، َوَما َوقََع اْْلِ الدَّْعَوى َعلَى اِْلُمَّ

قَالَةَ لَْو َكانَْت فَْسُخ بَ  ْيٍع لََما َجاَزْت إّلَّ بَِردِّ َعْيِن الثََّمِن نَْفِسِه َّل بَِغْيِرِه َوَّل بُدَّ لَهُ َكَما إنَّ اْْلِ

ْجَماِع  نَِن، َواْْلِ قَاَل اْبُن ِسيِرين.. ثُمَّ نَْرِجُع فَنَقُوُل: إنَّ اْلبَْيَع َعْقٌد َصِحيٌح بِاْلقُْرآِن، َوالسُّ

ُكلِّ ُمْسلٍِم َعلَى أَِديِم اِْلَْرِض َكاَن أَْو هَُو َكائٌِن فَإِْذ هَُو َكَذلَِك اْلُمتَيَقَِّن اْلَمْقطُوِع بِِه ِمْن 

ُ تََعالَى فِي ِكتَابِِه، َوَعلَى  َحهُ َّللاَّ بِاْليَقِيِن َّل بِالدََّعاَوى اْلَكاِذبَِة، فًََل يَِحلُّ فَْسُخ َعْقٍد َصحَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  -لَِساِن َرُسولِِه  إّلَّ بِنَصٍّ آَخَر، َوَّل نَصَّ فِي َجَواِز فَْسِخِه  -َم َصلَّى َّللاَّ

، فَإِْذ  ْفَعِة، َوَما فِيِه اْلِخيَاُر بِالنَّصِّ ُمطَاَرفَةً بِتََراِضيِهَما، إّلَّ فِيَما َجاَء نَصٌّ بِفَْسِخِه، َكالشُّ

قَالَةَ بَْيٌع ِمْن َذلَِك َكَذالِك، َولَْم يَُكْن بَْيَن َمْن أََجاَز اْلفَْسَخ نَصٌّ أَْصًًل  : أَنَّ اْْلِ  فَقَْد َصحَّ

 اْلبُيُوِع بِتََراِضيِهَما، يَُجوُز فِيهَا َما يَُجوُز فِي اْلبُيُوِع، َويَْحُرُم فِيهَا َما يَْحُرُم فِي اْلبُيُوِع.

قَالَةَ فَْسُخ بَْيٍع لَِزَمهُ أَْن َّل يُِجيَزهَا بِأَْكثََر ِممَّ  يَاَدةَ َوَمْن َرأَى أَنَّ اْْلِ ا َوقََع بِِه اْلبَْيُع، ِِلَنَّ الزِّ

 إْذ لَْم تَُكْن بَْيًعا فَهَُو أَْكُل َماٍل بِاْلبَاِطِل.

، َوبَِغْيِر مَ  ًّل، َوبِأَقَلَّ ا َوقََع بِِه اْلبَْيِع أَوَّ ا َمْن َرآهَا بَْيًعا فَإِنَّهُ يُِجيُزهَا بِأَْكثََر ِممَّ ا َوقََع بِِه َوأَمَّ

ِ تََعالَى اْلبَْيُع،  ِة، َوإِلَى أََجٍل فِيَما يَُجوُز فِيِه اِْلََجُل، َوبِهََذا نَأُْخُذ َوبِاّلَِلَّ مَّ ، َوفِي الذِّ َوَحاًّلً

 التَّْوفِيُق.

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَبُو ُسلَْيَماَن(■َ   لَْيَسْت بَْيًعا، إنََّما ِهَي فَْسُخ بَْيٍع.) أَبُو َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيُّ

، َوأَبُو ُسلَْيَماَن( ِهيَ ■  بَْعَد اْلقَْبِض بَْيٌع، َوقَْبَل اْلقَْبِض فَْسُخ بَْيٍع.) أَبُو َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيُّ

 اْلقالة بيع .)مالك َوُرِوَي َعْنهُ َما يَُدلُّ َعلَى أَنَّهَا فَْسُخ بَْيٍع(■

 -اآلثار:

ي فََجاَء َذلَِك َعْن طَاُوٍس َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: إَذا ■  أَْسلَْفت فِي َشْيٍء إلَى أََجٍل فََسمِّ

تَْيِن.  اِْلََجُل َولَْم تَِجْد الَِّذي أَْسلَْفت فِيِه: فَُخْذ َعَرًضا بِأَْنقََص َوَّل تَْربَْح َمرَّ

لَِم؛ ِِلَنَّهُ بَ  قَالَةُ فِي السَّ قَالَِة، َوَّل تَُجوُز اْْلِ ْيُع َما لَْيَس ِعْنَدَك، قال المؤلف: َولَْم يُْفِت بِاْْلِ

َوبَْيُع َغَرٍر، َوبَْيُع َما لَْم يُْقبَْض، َوبَْيٌع َمْجهُوٌل َّل يَْدِري أَيََّما فِي اْلَعالَِم هَُو َوهََذا هَُو أَْكُل 

مَ  اِت، فَإِنََّما اْلُحْكُم اْلَماِل بِاْلبَاِطِل، إْذ لَْم يَأِْت بَِجَواِزِه نَصٌّ فَيَْستَْثنِيِه ِمْن ُجْملَِة هَِذِه اْلُمَحرَّ

ا فِيَمْن لَْم يَِجْد َما أََسلََف فِيِه أَْن يَْصبَِر َحتَّى يُوَجَد، أَْو يَأُْخَذ ِمْنهُ قَِصاًصا َوُمَعاقَبَةً َما اتَّفَقَ 

ِ تََعالَى: }َواْلُحُرَما ُت قَِصاٌص{ َعلَْيِه َوتََراَضيَا بِِه: قِيَمةَ َما َوَجَب لَهُ ِعْنَدهُ، لِقَْوِل َّللاَّ

ئَهُ ِمْن ُكلِّ َما لَهُ ِعْنَدهُ، أَْو يَأُْخَذ بَْعَض َما لَهُ ِعنْ  ْحَساَن إلَْيِه فَلَهُ أَْن يُبَرِّ َدهُ، ..فَإِْن أََراَد اْْلِ
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ا َشاَء ِمْنهُ َويَتََصدََّق بِِه َعلَْيِه، َكَما  ئَهُ ِممَّ ِ فِي اْلُمْفلِِس »أَْو يُبَرِّ إْذ قَاَل: أََمَر َرُسوُل َّللاَّ

 «ُخُذوا َما َوَجْدتُْم َولَْيَس لَُكْم إّلَّ َذلِكَ : »-َعلَْيِه السًََّلُم  -ثُمَّ قَاَل « تََصدَّقُوا َعلَْيهِ 

 قاعدة أصولية: اإلجماع ما هو ؟

ْجَماِع إّلَّ فِي َمْوِضَعْيِن: أََحُدهَُما: َما  قال المؤلف في متن المسألة: َّل تَِحلُّ َدْعَوى اْْلِ

َحابَِة تُ  ُ َعْنهُْم  -يُقَِّن أَنَّ َجِميَع الصَّ وا بِِه  -َرِضَي َّللاَّ َعَرفُوهُ بِنَْقٍل َصِحيٍح َعْنهُْم َوأَقَرُّ

ُ، َوأَنَّ  ْسًَلِم، َكَشهَاَدِة أَْن َّل إلَهَ إّلَّ َّللاَّ  َوالثَّانِي: َما يَُكوُن َمْن َخالَفَهُ َكافًِرا َخاِرًجا َعْن اْْلِ

ًدا رَ  لََواِت ُمَحمَّ يَماِن بِاْلقُْرآِن، َوالصَّ ِ، َوِصيَاِم َرَمَضاَن، َوَحجِّ اْلبَْيِت، َواْْلِ ُسوُل َّللاَّ

ًَلِة، َوِمْن اْلَجنَابَِة، َوتَْحِريِم اْلَمْيتَِة، َواْلِخْنِزيِر؛  َكاِة، َوالطَّهَاَرِة لِلصَّ اْلَخْمِس، َوُجْملَِة الزَّ

ْنِف فَقَْط.َوالدَِّم، َوَما َكاَن ِمْن هََذا   الصِّ

ْنَساِن َعلَى َغْيره[م  1111]َمْسأَلَة بَْيع ِدين يَُكون إِلِ

ْنَساٍن َعلَى َغْيِرِه، َّل بِنَْقٍد، َوَّل بَِدْيٍن، َّل بَِعْيٍن، َوَّل بَِعَرٍض،  َوَّل يَِحلُّ بَْيُع َدْيٍن يَُكوُن ِْلِ

ا بِِه أَْو لَْم يَُكْن:  ُكلُّ َذلَِك بَاِطٌل. َكاَن بِبَيِّنٍَة أَْو ُمقًِرً

ا  ْن َشاَء َما َشاَء، ِممَّ تِِه ِممَّ َوَوْجهُ اْلَعَمِل فِي َذلَِك لَِمْن أََراَد اْلَحًَلَل: أَْن يَْبتَاَع فِي ِذمَّ

ِق أَْو التََّخيُِّر، ثُمَّ يُِحيلُهُ بِالثََّمِن َعلَى الَّ  ِذي لَهُ ِعْنَدهُ يَُجوُز بَْيُعهُ، ثُمَّ إَذا تَمَّ اْلبَْيُع بِالتَّفَرُّ

ْيُن، فَهََذا َحَسٌن.  الدَّ

 بُْرهَاُن َذلَِك: أَنَّهُ بَْيٌع َمْجهُوٌل، َوَما َّل يَْدِري َعْينَهُ، َوهََذا هَُو أَْكُل َماٍل بِاْلبَاِطِل.

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول:الشافعي والشعبي.■

ا بَِما َعلَْيِه َجاَز بَيْ ■  ا لَْم يَُجْز بَْيُعهُ َكانَْت إْن َكاَن ُمقًِرً ُعهُ بَِعَرٍض نَْقًدا، فَإِْن لَْم يَُكْن ُمقًِرً

 َعلَْيِه بَيِّنَةٌ أَْو لَْم تَُكْن ِِلَنَّهُ ِشَراُء ُخُصوَمٍة.)مالك(

ْرِجُع اِْلَْمُر قال المؤلف: َوهََذا َّل َشْيَء؛ ِِلَنَّهُ َوإِْن أَقَرَّ اْليَْوَم فَيُْمِكُن أَْن يُْنِكَر َغًدا، فَيَ ⊙

 إلَى اْلبَيِّنَِة بِإِْقَراِرِه، فَيَْحُصُل َعلَى ِشَراِء ُخُصوَمٍة َوَّل فَْرَق.

 -األحاديث واآلثار:

ِ ْبُن أَبِي بَْكٍر َعْن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز ■  ِ »َعْبُد َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ْيُن َعلَى َرُجٍل فَيَبِيُعهُ فَيَُكوُن قََضى بِ  -َوَسلََّم  ُجُل يَُكوُن لَهُ الدَّ ْيِن َوهَُو الرَّ ْفَعِة فِي الدَّ الشُّ

 ضعيف مرسل(«)َصاِحُب الدَّْيِن أََحقَّ بِهِ 

أَنَّ ُعَمَر ْبَن َعْبِد اْلَعِزيِز قََضى فِي ُمَكاتٍَب اْشتََرى َما َعلَْيِه بَِعَرٍض فََجَعَل اْلُمَكاتََب ■ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَْولَى بِنَْفِسِه، ثُمَّ قَاَل: إنَّ َرُسوَل َّللاَّ َمْن اْبتَاَع َدْينًا َعلَى »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف مرسل(«)َرُجٍل فََصاِحُب الدَّْيِن أَْولَى إَذا أَدَّى ِمْثَل الَِّذي أَدَّى َصاِحبُهُ 

ِ يَْسأَ ■ ْن لَهُ َدْيٌن فَاْبتَاَع بِِه ُغًَلًما؟ قَاَل: َّل بَأَْس بِِه.)صحيح(عن َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ  ُل َعمَّ

 1111]َمْسأَلَة بَْيع اْلَماء[م

َوَّل يَِحلُّ بَْيُع اْلَماِء بَِوْجٍه ِمْن اْلُوُجوِه َّل فِي َساقِيٍَة َوَّل ِمْن نَْهٍر أَْو ِمْن َعْيٍن َوَّل ِمْن 

َوَّل فِي ِصْهِريٍج، َوَّل َمْجُموًعا فِي قِْربٍَة، َوَّل فِي إنَاٍء، لَِكْن َمْن بَاَع بِْئٍر، َوَّل فِي بِْئٍر، 
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ى  ى ِمْنهَا، أَْو بَاَع اْلبِْئَر ُكلَّهَا أَْو ُجْزًءا ُمَسًمً تَهُ ِمْن ُعْنُصِر اْلَماِء، َوِمْن ُجْزٍء ُمَسًمً ِحصَّ

 ُجْزَء اْلُمَسمَّى ِمْنهَا: َجاَز َذلَِك، َوَكاَن اْلَماُء بَْيًعا لَهُ.ِمْنهَا، أَْو بَاَع السَّاقِيَةَ ُكلَّهَا أَْو الْ 

ْنهُ، َوَّل يَْملُِك أََحٌد اْلَماَء اْلَجاِرَي إّلَّ َما َداَم فِي َساقِيَتِِه َونَْهِرِه، فَإَِذا فَاَرقَهَُما بَطََل ِمْلُكهُ عَ 

 َوَصاَر لَِمْن َصاَر فِي أَْرِضِه َوهََكَذا أَبًَدا.

فََمْن اُْضطُرَّ إلَى َماٍء لَِسْقيِِه، أَْو لَِحاَجتِِه، فَاْلَواِجُب أَْن يَُعاَمَل َعلَى َسْوقِِه إلَْيِه، أَْو َعلَى 

َجاَرِة فَقَْط َوَكَذلَِك َمْن َكاَن َمَعاُشهُ ِمْن اْلَماِء فَاْلَواِجُب  َصبِِّه ِعْنَدهُ فِي إنَائِِه َعلَى َسبِيِل اْْلِ

 ْن يَُعاَمَل أَْيًضا َعلَى َصبِِّه أَْو َجْلبِِه َكَذلَِك فَقَْط.َعلَْيِه أَ 

 َوَمْن َملََك بِْئًرا بَِحْفٍر فَهَُو أََحقُّ بَِمائِهَا َما َداَم ُمْحتَاًجا إلَْيِه، فَإِْن فََضَل َعْنهُ َما َّل يَْحتَاجُ 

ْن يَْحتَاُج إلَْيِه، وَ   َكَذلَِك فَْضُل النَّْهِر، َوالسَّاقِيَِة َوَّل فَْرَق..إلَْيِه لَْم يَِحلَّ لَهُ َمْنُعهُ َعمَّ

 -أقوال الفقهاء:

ِ ْبِن ُعْتبَةَ.■ ِ ْبُن َعْبِد َّللاَّ  قول المؤلف هو قول: اْلقَاِسُم، َوُعبَْيُد َّللاَّ

ْرِب.) روى َعْن َعطَاٍء َوأَبِي ■  َحنِيفَةَ، يباَح بَْيِع اْلَماِء فِي اْْلنِيَِة، َوبَْيَعهُ فِي الشُّ

ْرِب َعْن َمالٍِك، َوَعْن َمْسُروٍق إبَاَحةَ ثََمِن اْلَماِء  ، َوإِبَاَحةَ بَْيِعِه َكَذلَِك، َوفِي الشُّ َوالشَّافِِعيِّ

 ُجْملَةً (

 -األحاديث واآلثار:

■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عن أَبَي هَُرْيَرةَ يَقُوُل " قَاَل َرُسوُل َّللاَّ  يُبَاُع فَْضُل َّل : »-َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)اْلَماِء لِيُبَاَع بِِه اْلَكَْلُ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -إيَاَس ْبَن َعْبٍد اْلُمَزنِيَّ قَاَل لَِرُجٍل: َّل تَبِْع اْلَماَء فَإِنَّ َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)نَهَى َعْن بَْيِع اْلَماءِ » -

ِ »نِيَن قَالَْت: َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤمِ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ أَْن يُْمنََع  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح ومثله عن جابر(«)نَْقُع اْلبِْئرِ 

 قال المؤلف: يَْعنِي اْلَماَء هََكَذا فِي اْلَحِديِث تَْفِسيُرهُ.

ِ ْبِن َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُعَمْيٍر قَاَل: َمنََعنِي َجاِري فَْضَل ■  ِ ْبَن َعْبِد َّللاَّ َمائِِه فََسأَْلت ُعبَْيَد َّللاَّ

 ُعْتبَةَ ْبِن َمْسُعوٍد؟ فَقَاَل: َسِمْعت أَبَا هَُرْيَرةَ يَقُوُل: َّل يَِحلُّ بَْيُع فَْضِل اْلَماِء.)صحيح(

ِه: أَنَّ ُغًَلًما لَهُْم بَاَع فَ ■  ْضَل َماٍء لَهُْم ِمْن َعْيٍن َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ

ِ ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص: َّل تَبِْعهُ فَإِنَّهُ َّل يَِحلُّ بَْيُعهُ.  بِِعْشِريَن أَْلفًا، فَقَاَل لَهُ َعْبُد َّللاَّ

 1111]َمْسأَلَة بَْيع اْلَخْمر[م

ْيُع اْلَخنَاِزيِر َكَذلَِك، َوَّل ُشُعوِرهَا، َوَّل َوَّل يَِحلُّ بَْيُع اْلَخْمِر، َّل لُِمْؤِمٍن، َوَّل لَِكافٍِر، َوَّل بَ 

َشْيٍء ِمْنهَا، َوَّل بَْيُع َصلِيٍب، َوَّل َصنٍَم، َوَّل َمْيتٍَة، َوَّل َدٍم إّلَّ اْلِمْسَك َوْحَدهُ، فَهَُو َحًَلٌل 

ِم الَِّذي َذَكْرنَا َشْيئًا فُسِ  ُ تََعالَى بَْيُعهُ َوِمْلُكهُ، فََمْن بَاَع ِمْن اْلُمَحرَّ َخ أَبًَدا.. َوقَْد أَْوَجَب َّللاَّ

. ْسًَلِم َعلَى ُكلِّ إْنٍس َوِجنٍّ  ِديَن اْْلِ

ُ{ ]المائدة:   [٦٢َوقَاَل تََعالَى: }َوأَِن اْحُكْم بَْينَهُْم بَِما أَْنَزَل َّللاَّ

 [٨١{ ]آل عمران: َوقَاَل تََعالَى: }َوَمْن يَْبتَِغ َغْيَر اِْلْسًلِم ِدينًا فَلَْن يُْقبََل ِمْنهُ 

ِ{ ]اِلنفال:  يُن ُكلُّهُ ّلِِلَّ  [٢٢َوقَاَل تََعالَى: }َوقَاتِلُوهُْم َحتَّى ّل تَُكوَن فِْتنَةٌ َويَُكوَن الدِّ
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ْسًَلِم، أََحبُّوا أَْم َكِرهُوا..  فََوَجَب اْلُحْكُم َعلَى اْليَهُوِد، َوالنََّصاَرى، َواْلَمُجوس: بُِحْكِم اْْلِ

ا اْلمِ  ِ »ْسُك: فَقَْد َصحَّ َوأَمَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َرُسوِل َّللاَّ التَّطَيُُّب بِاْلِمْسِك  -َصلَّى َّللاَّ

ِم َوِصفَاتِِه َوْحَدهُ، فَلَْيَس َدًما، « َوتَْفِضيلُهُ َعلَى الطِّيبِ  َوأَْيًضا: فَقَْد َسقَطَ َعْنهُ اْسُم الدَّ

فَاِت، َواْلُحُدوِد..َواِْلَْحَكاُم إنََّما ِهَي َعلَى اِْلَ   ْسَماِء، َواِْلَْسَماُء إنََّما ِهَي َعلَى الصِّ

 -أقوال الفقهاء:

 إَذا أََمَر اْلُمْسلُِم نَْصَرانِيًًا بِأَْن يَْشتَِرَي لَهُ َخْمًرا: َجاَز َذلَِك.)أبو حنيفة(■ 

ِ ِمْن ِمثْ   لِهَا.قال المؤلف: َوهَِذِه ِمْن ُشْنِعِه الَّتِي نَُعوُذ بِاّلَِلَّ

 -األحاديث واآلثار:

ِ »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َخَرَج َرُسوُل َّللاَّ إلَى اْلَمْسِجِد  -َصلَّى َّللاَّ

َم التَِّجاَرةَ فِي اْلَخْمرِ   « .فََحرَّ

 ■ ِ ِ، " أَنَّهُ َسِمَع َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم صَ  -َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ َعاَم اْلفَْتِح  -لَّى َّللاَّ

َم بَْيَع اْلَخْمِر َواْلَمْيتَِة، َواْلِخْنِزيِر، »َوهَُو بَِمكَّةَ يَقُوُل:  َ َعزَّ َوَجلَّ َوَرُسولَهُ َحرَّ إنَّ َّللاَّ

ِ أََرأَْيَت َشْحَم اْلَمْيتَِة فَإِنَّهُ  فُُن، َويُْدهَُن بِهَا  َواِْلَْصنَاِم، فَقِيَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ يُْطلَى بِهَا السُّ

َم َعلَ  ا َحرَّ َ لَمَّ ُ اْليَهُوَد إنَّ َّللاَّ ْيِهْم اْلُجلُوُد َويَْستَْصبُِح بِهَا النَّاُس قَاَل: َّل، هَُو َحَراٌم، قَاتََل َّللاَّ

 صحيح(«)ُشُحوَمهَا أَْجَملُوهُ ثُمَّ بَاُعوهُ فَأََكلُوا ثََمنَهُ 

هَ قَْوٌم بِهََذا اْلَخبَِر فِي تَْصِحيِح اْلقِيَاِس، َولَْيَس فِيِه لِْلقِيَاِس أَثٌَر، لَِكْن فِيِه: قال المؤلف: َموَّ 

ُحوَم َعلَى  -َعلَْيِه السًََّلُم  -أَنَّ اِْلََواِمَر َعلَى اْلُعُموِم؛ ِِلَنَّهُ  َم الشُّ َ تََعالَى َحرَّ أَْخبََر: أَنَّ َّللاَّ

وا التَّْحِريَم َولَْم يَْحِملُوهُ اْليَهُوِد فَاْستََحلُّ  ْنَكاِر، إْذ َخصُّ وا بَْيَعهَا، فَأَْنَكَر َذلَِك َعلَْيِهْم أََشدَّ اْْلِ

 َعلَى ُعُموِمِه.

َم َشْيٌء فََحَراٌم ِمْلُكهُ، َوبَْيُعهُ..  فََصحَّ بِهََذا أَنَّهُ َمتَى ُحرِّ

ظََر َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب إلَى ُزَراَرةَ فَقَاَل: َما هَِذِه َعْن َربِيَعةَ ْبِن َزَكا أَْو َزكَّاٍر قَاَل: نَ ■ 

اْلقَْريَةُ؟ قَالُوا: قَْريَةٌ تُْدَعى ُزَراَرةَ يُْلَحُم فِيهَا، َويُبَاُع فِيهَا اْلَخْمُر، قَاَل: أَْيَن الطَِّريُق 

نَأُْخُذ لَك َسفِينَةً؟ قَاَل: َّل، تِْلَك َشَجَرةٌ،  إلَْيهَا؟ قَالُوا: بَاُب اْلِجْسِر، قَالُوا: يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِينَ 

َوَّل َحاَجةَ لَنَا فِي الشََّجَرِة، اْنطَلِقُوا بِنَا إلَى بَاِب اْلِجْسِر، فَقَاَم يَْمِشي َحتَّى أَتَاهَا، فَقَاَل 

 َعلَيَّ بِالنِّيَراِن أَْضِرُموهَا فِيهَا، فَاْحتََرقَْت.

، قَاَل: بَلََغ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب أَنَّ َرُجًًل ِمْن أَْهِل السََّواِد َعْن أَبِي َعْمٍرو الشَّ ■  ْيبَانِيِّ

أَْثَرى فِي تَِجاَرِة اْلَخْمِر، فََكتََب: أَْن اْكِسُروا ُكلَّ َشْيٍء قََدْرتُْم لَهُ َعلَْيِه، َوَسيُِّروا ُكلَّ 

 .َماِشيٍَة لَهُ، َوَّل يُْؤِويَنَّ أََحٌد لَهُ َشْيئًا

َحابَِة  ، َوُعَمَر، بَِحْضَرِة الصَّ ُ َعْنهُْم  -قال المؤلف: فَهََذا ُحْكُم َعلِيٍّ فِيَمْن بَاَع  -َرِضَي َّللاَّ

َحابَِة فََخالَفُوهَُما.  اْلَخْمَر ِمْن اْلُمْشِرِكيَن َوَّل ُمَخالَِف لَهُ يُْعَرُف ِمْن الصَّ

 1111]َمْسأَلَة بَْيع اْلَكْلب واقتنائه[م

يَِحلُّ بَْيُع َكْلٍب أَْصًًل، َّل َكْلَب َصْيٍد َوَّل َكْلَب َماِشيٍَة، َوَّل َغْيَرهَُما، فَإِْن اُْضطُرَّ إلَْيِه َوَّل 

هُ َولَْم يَِجْد َمْن يُْعِطيه إيَّاهُ فَلَهُ اْبتِيَاُعهُ، َوهَُو َحًَلٌل لِْلُمْشتَِري َحَراٌم َعلَى اْلبَائِِع يَْنتَِزُع ِمنْ 

ْشَوِة فِي َدْفِع الظُّْلِم، َوفَِداِء اِْلَِسيِر، َوُمَصانََعِة الظَّالِِم َوَّل الثََّمَن  َمتَى قََدَر َعلَْيِه، َكالرِّ
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 فَْرَق.

َوَّل يَِحلُّ اتَِّخاُذ َكْلٍب أَْصًًل، إّلَّ لَِماِشيٍَة، أَْو لَِصْيٍد، أَْو لَِزْرٍع، أَْو لَِحائٍِط َواْسُم اْلَحائِِط 

اْلبُْستَاِن َوِجَداِر الدَّاِر فَقَْط ، َوَّل يَِحلُّ أَْيًضا: قَْتُل اْلِكًَلِب، فََمْن قَتَلَهَا َضِمنَهَا يَقَُع َعلَى 

ْيِن بِِمْثلِهَا، أَْو بَِما يَتََراَضيَاِن َعلَْيِه ِعَوًضا ِمْنهُ، إّلَّ اِْلَْسَوَد اْلبَِهيَم، أَْو اِْلَْسَوَد َذا النُّْقطَتَ 

يَا فِي اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة نُْقَطتَْيِن، لَِكْن أَْينََما َكانَ  ْت النُّْقَطتَاِن ِمْنهُ فَإِْن َعظَُمتَا َحتَّى َّل تَُسمَّ

ا َذَكْرنَا، َوقَْتلُهُ َواِجٌب َحيْ  ُث تَُسمَّى لَْمَعتَْيِن: لَْم يَُجْز قَْتلُهُ، فًََل يَِحلُّ ِمْلُكهُ أَْصًًل لَِشْيٍء ِممَّ

 ُوِجَد..

 -ل الفقهاء:أقوا

قول المؤلف هو قول:ابن سيرين وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، َوهَُو قَْوُل َمالٍِك، ■

، َوأَْحَمَد، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوأَبِي ثَْوٍر، َوَغْيِرِهْم.  َوالشَّافِِعيِّ

ْن يجوز بيع الكًلب.)الحنفية ، وروى عن َعطَاٍء، َويَْحيَى ْبِن َسِعيٍد، َوَربِيَعةَ، َوعَ ■

ْيِد(  إْبَراِهيَم إبَاَحةَ ثََمِن َكْلِب الصَّ

َم قَْتلُهَا َوأُبِيَح ⊙ ا ُحرِّ قال المؤلف: قَالُوا: َكاَن النَّْهُي َعْن ثََمنِهَا ِحيَن اِْلَْمِر بِقَْتلِهَا، فَلَمَّ

 اتَِّخاُذ بَْعِضهَا اْنتََسَخ النَّْهُي َعْن ثََمِن َما أُبِيَح اتَِّخاُذهُ ِمْنهَا.

ِ تََعالَى، َوَعلَى َرُسولِِه  ٍد: هََذا َكِذٌب بَْحٌت َعلَى َّللاَّ ، ِِلَنَّهُ -َعلَْيِه السًََّلُم  -قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

، َوَدْعَوى بًَِل بُْرهَاٍن، َولَْيَس نَْسُخ َشْيٍء  إْخبَاٌر بِاْلبَاِطِل، َوبَِما لَْم يَأِْت بِِه قَطُّ نَصٌّ

َم ثََمُن بُِموِجِب نَْسِخ َشْيٍء آ َخَر، َولَْيَس إبَاَحةُ اتَِّخاِذ َشْيٍء بُِمبِيٍح لِبَْيِعِه..َوقَالُوا: ُحرِّ

اِم نُِسَخ تَْحِريُم ثََمِن اْلَكْلِب؟ قَاَل  ا نُِسَخ تَْحِريُم َكْسِب اْلَحجَّ اِم، فَلَمَّ اْلَكْلِب، َوَكْسُب اْلَحجَّ

ٍد: َوهََذا َكِذٌب َكاَلَِّذي قَْبلَ   هُ، َوَكًَلٌم فَاِسٌد، َوَدْعَوى بًَِل بُْرهَاٍن.أَبُو ُمَحمَّ

انِيَِة؛ ِِلَنَّهُ ُذِكَر َمَعهَُما، ثُمَّ َمْن لَهُْم بِ  نَْسِخ َويَْلَزُمهُْم أَْيًضا: أَْن يُْنَسَخ أَْيًضا تَْحِريُم َمْهِر الزَّ

اِم إَذا َوقََع َعلَى اْلَوْجِه اْلَمْنِهيِّ َعنْ  هُ.. فَإِْن َذَكُروا قََضاَء ُعْثَماَن َوَعْبِد تَْحِريِم َكْسِب اْلَحجَّ

ِ ْبِن َعْمٍرو بِقِيَمِة اْلَكْلِب اْلَعقُوِر؟ قُْلنَا: لَْيَس هََذا ِخًَلفًا؛ ِِلَنَّهُ لَْيَس بَْيًعا، َوَّل ثََمنًا، إنََّما  َّللاَّ

 ًًل.هَُو قَِصاُص َماٍل َعْن فََساِد َماٍل فَقَْط، َوَّل ثََمَن لَِميٍِّت أَصْ 

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرافُِع ْبُن َخِديٍج َعْن َرُسوِل َّللاَّ ثََمُن اْلَكْلِب َخبِيٌث، »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

اِم َخبِيثٌ   )صحيح متواتر(« َوَمْهُر اْلبَِغيِّ َخبِيٌث، َوَكْسُب اْلَحجَّ

ْحِت، ِضَراُب اْلفَْحِل، »اَل أَبُو هَُرْيَرةَ: َعْن َعطَاِء ْبِن أَبِي َربَاٍح قَاَل: قَ ■  أَْربٌَع ِمْن السُّ

امِ  ، َوَكْسُب اْلَحجَّ  صحيح ومثله عن جابر(«)َوثََمُن اْلَكْلِب، َوَمْهُر اْلبَِغيِّ

ِ يَقُوُل: ■ ■  ِ »َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أََمَرنَا َرُسوُل َّللاَّ بِقَْتِل اْلِكًَلِب  -َصلَّى َّللاَّ

ِ َعْن قَْتلِهَا، َوقَاَل: َعلَْيُكْم بِاِْلَْسَوِد اْلبَِهيِم ِذي النُّْقَطتَْيِن فَإِنَّهُ  ثُمَّ نَهَى َرُسوُل َّللاَّ

 صحيح(«)َشْيطَانٌ 

 ■ ِ ِ ْبِن ُمَغفٍَّل قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -َعْن َعْبِد َّللاَّ لَْوَّل أَنَّ : »- َصلَّى َّللاَّ

ةٌ ِمْن اِْلَُمِم َِلََمْرُت بِقَْتلِهَا، فَاْقتُلُوا ِمْنهَا اِْلَْسَوَد اْلبَِهيَم، َوأَيَُّما قَْوٍم اتَّخَ  ُذوا َكْلبًا اْلِكًَلَب أُمَّ

 صحيح(«)قِيَراطٌ  لَْيَس بَِكْلِب َحْرٍث، أَْو َصْيٍد، أَْو َماِشيٍَة، فَإِنَّهُ يُْنقَُص ِمْن أَْجِرِه ُكلَّ يَْومٍ 
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 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن َرُسوِل َّللاَّ َمْن اْقتَنَى َكْلبًا لَْيَس »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)بَِكْلِب َصْيٍد، َوَّل َماِشيٍَة، َوَّل أَْرٍض، فَإِنَّهُ يُْنقَُص ِمْن أَْجِرِه قِيَراطَاِن ُكلَّ يَْومٍ 

 لمؤلف: َوتَْدُخُل الدَّاُر فِي ُجْملَِة اِْلَْرِض؛ ِِلَنَّهَا أَْرٌض.قال ا

  «ثََمُن اْلَكْلِب َوَمْهُر اْلبَِغيِّ َوثََمُن اْلَخْمِر َحَرامٌ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرفََعهُ ■ 

 ■ ِ ِ »َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوسَ  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ نَّْوِر  -لََّم َصلَّى َّللاَّ نَهَى َعْن ثََمِن السِّ

 ضعيف منقطع(«)َواْلَكْلِب إّلَّ َكْلَب َصْيدٍ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن َرُسوِل َّللاَّ ثََمُن اْلَكْلِب ُسْحٌت إّلَّ »قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

ا ضعيف() فِيِه يَْحيَى ْبَن أَيُّوَب، وَ «)َكْلَب َصْيدٍ  بَّاِح، َوهَُما َضِعيفَاِن ِجًدً اْلُمثَنَّى ْبَن الصَّ

َحهُ  ا اْلُمثَنَّى: فََجرَّ قَْد َشِهَد َمالٌِك َعلَى يَْحيَى ْبِن أَيُّوَب بِاْلَكِذِب، َوَجَرَحهُ أَْحَمد ،َوأَمَّ

ْحَمِن(  بَِضْعِف اْلَحِديِث أَْحَمُد، َوتََرَكهُ يَْحيَى، َوَعْبُد الرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بَْكٍر َعْن النَّبِيِّ  َعْن أَبِي■  ثًََلٌث هُنَّ ُسْحٌت: ُحْلَواُن »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

انِيَِة، َوثََمُن اْلَكْلِب اْلَعقُوِر. ِ فِي َغايَِة «)اْلَكاِهِن، َوَمْهُر الزَّ ضعيف() ُحَسْيَن ْبَن َعْبِد َّللاَّ

قُوِط َواِّلطَِّراِح(  السُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ النَّبِيَّ »ْبِن أَبِي طَالٍِب  َعْن َعلِيِّ ■  نَهَى َعْن ثََمِن اْلَكْلِب  -َصلَّى َّللاَّ

قُوِط َواِّلطَِّراِح بِاتِّفَاِق أَْهِل النَّْقِل(«)اْلَعقُورِ  ِ فِي َغايَِة السُّ  ضعيف() ُحَسْيَن ْبَن َعْبِد َّللاَّ

أَنَّهَُما َكِرهَا ثََمَن اْلَكْلِب إّلَّ َكْلَب َصْيٍد، َوَكِرهَا ثََمَن  َعْن َجابٍِر، وأَبِي هَُرْيَرةَ:■ 

ا( ِم َضِعيٌف ِجًدً .)ضعيف() َوأَبُو اْلُمهَزِّ  اْلِهرِّ

 1111]َمْسأَلَة بَْيع اْلِهر  والوصية بِِه[م

َوَعلَى َمْن ِعْنَدهُ ِمْنهَا فَْضٌل َعْن َوَّل يَِحلُّ بَْيُع اْلِهرِّ فََمْن اُْضطُرَّ إلَْيِه ِِلََذى اْلفَأِْر فََواِجٌب 

َرَر: َكَما قُْلنَا فِيَمْن اُْضطُرَّ إلَى  ُ تََعالَى َعْنهُ الضَّ َحاَجتِِه أَْن يُْعِطيَهُ ِمْنهَا َما يَْدفَُع بِِه َّللاَّ

 اْلَكْلِب َوَّل فَْرَق..

 -أقوال الفقهاء:

 لَْيَماَن؛ َوَجِميِع أَهل الظاهر(يكره ثمن الهر.)طاوس ومجاهد َوهَُو قَْوُل أَبِي سُ ■

 -األحاديث واآلثار:

نَّْوِر؟ فَقَاَل: »َعْن ■  ِ َعْن ثََمِن اْلَكْلِب َوالسِّ بَْيِر قَاَل: َسأَْلُت َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ أَبِي الزُّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َزَجَر َعْن َذلَِك َرُسوُل َّللاَّ  صحيح(«)-َصلَّى َّللاَّ

ْجُر أََشدُّ النَّْهِي.. َوَزَعَم بَْعُض َمْن َّل ِعْلَم لَهُ، َوَّل َوَرَع يَْزُجُرهُ َعْن قَال  المؤلٍف: الزَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن النَّبِيِّ »اْلَكِذِب: أَنَّ اْبَن َعبَّاٍس، َوأَبَا هَُرْيَرةَ: َرَويَا  إبَاَحةَ  -َصلَّى َّللاَّ

ا َوهََذا « ثََمِن اْلِهرِّ  َّل نَْعلَُمهُ أَْصًًل ِمْن طَِريٍق َواِهيٍَة تُْعَرُف ِعْنَد أَْهِل النَّْقِل، َوأَمَّ

 َصِحيَحٍة فَنَْقطَُع بَِكِذِب َمْن ادََّعى َذلَِك ُجْملَةً.

ا اْلَوْضُع فِي اْلَحِديِث فَبَاٍق َما َداَم إْبلِيُس َوأَْتبَاُعهُ فِي اِْلَْرِض..  َوأَمَّ

نَّْوِر.َعْن أَبِي الزُّ ■ ِ أَنَّهُ َكِرهَ ثََمَن اْلَكْلِب َوالسِّ  بَْيِر َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ

َحابَِة.  فَهَِذِه فُْتيَا َجابٍِر لَِما ُرِوَي َوَّل نَْعِرُف لَهُ ُمَخالِفًا ِمْن الصَّ

يِه ]َمْسأَلَة اْلبَْيع َعلَى أَْن تربحني للدينار درهما َوََل َعلَى أني أربح معك فِ 
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 1111َكَذا[م

ينَاِر ِدْرهًَما، َوَّل َعلَى أَنِّي أَْربَُح َمَعك فِيِه َكَذا َوَكَذا  َوَّل يَِحلُّ اْلبَْيُع َعلَى أَْن تُْربَِحنِي لِلدِّ

 ِدْرهًَما، فَإِْن َوقََع فَهَُو َمْفُسوٌخ أَبًَدا.

ْلَعةَ بَِكَذا َوَكَذا، َوأَنَّهُ فَلَْو تََعاقََدا اْلبَْيَع ُدوَن هََذا الشَّْرِط، لَِكْن أَْخبَ  َرهُ اْلبَائُِع بِأَنَّهُ اْشتََرى السِّ

 َّل يَْربَُح َمَعهُ فِيهَا إّلَّ َكَذا َوَكَذا فَقَْد َوقََع اْلبَْيُع َصِحيًحا، فَإِْن َوَجَدهُ قَْد َكَذَب فِيَما قَاَل لَمْ 

َشْيٍء أَْصًًل، إّلَّ ِمْن َعْيٍب فِيِه، أَْو َغْبٍن ظَاِهٍر يَُضرَّ َذلَِك اْلبَْيَع َشْيئًا، َوَّل ُرُجوَع لَهُ بِ 

 َكَسائِِر اْلبُيُوِع، َواْلَكاِذُب آثٌِم فِي َكِذبِِه فَقَْط.

ِ تََعالَى فَهَُو بَاِطٌل  بُْرهَاُن َذلَِك: أَنَّ اْلبَْيَع َعلَى أَْن تُْربَِحنِي َكَذا َشْرطٌ لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ

 بِِه بَاِطٌل َوأَْيًضا: فَإِنَّهُ بَْيٌع بِثََمٍن َمْجهُوٍل، ِِلَنَّهَُما إنََّما تََعاقََدا اْلبَْيَع َعلَى أَنَّهُ يَْربَحُ َواْلَعْقُد 

ْبُح ِدْرهَمً  َراُء بَِذلَِك، َوالرِّ ينَاِر ِدْرهًَما، فَإِْن َكاَن ِشَراُؤهُ ِدينَاًرا َغْيَر ُربٍُع َكاَن الشِّ ا َمَعهُ لِلدِّ

ِ َغيْ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َر ُربُِع ِدْرهٍَم فَهََذا بَْيُع اْلَغَرِر الَِّذي نَهَى َعْنهُ َرُسوُل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

إّلَّ  َواْلبَْيُع بِثََمٍن َّل يَْدِري ِمْقَداَرهُ.. لَِكْن نَقُوُل: َمْن اُْمتُِحَن بِالتَِّجاَرِة فِي بَلٍَد َّل اْبتِيَاَع فِيهِ 

َذا فَْليَقُْل: قَاَم َعلَيَّ بَِكَذا، َوبَِحَسِب نَفَقَتِِه َعلَْيِه أَْو يَقُوُل: اْبتَْعته بَِكَذا، َوَّل يَْحِسُب فِي هَكَ 

 َذلَِك نَفَقَةً، ثُمَّ يَقُوُل: لَِكنِّي َّل أَبِيُعهُ َعلَى ِشَرائِي، تُِريُد أَْخَذهُ ِمنِّي بَْيًعا بَِكَذا َوَكَذا، َوإِّلَّ 

 فَهََذا بَْيٌع َصِحيٌح َّل َداِخلَةَ فِيِه. فََدعْ 

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول:عكرمة.■

 يكره ذلك.)الحسن ومسروق(■

يجوز ذلك.) اْبُن اْلُمَسيِِّب، َوُشَرْيٌح، َوقَاَل اْبُن ِسيِريَن: َّل بَأَْس " ده دوازده " ■

 َوتُْحَسُب النَّفَقَةُ َعلَى الثِّيَاِب(

 -اآلثار:

َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّهُ َكِرهَ بَْيَع " ده دوازده " َمْعنَاهُ أُْربُِحك لِْلَعَشَرِة ■

 اْثنَْي َعَشَر َوهَُو بَْيُع اْلُمَرابََحةِ 

 َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّهُ قَاَل: هَُو ِربًا.■ 

 أَنَّهُ قَاَل: بَْيُع " ده دوازده " ِربًا.َعْن اْبِن أَبِي نُْعٍم َعْن اْبِن ُعَمَر ■ًِ 

ِ ْبِن اْلَحاِرِث قَاَل ■ ِ »َعْن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َمرَّ َرُجٌل بِقَْوٍم فِيِهْم َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ َوَمَعهُ ثَْوٌب، فَقَاَل لَهُ بَْعُضهُْم بَِكْم اْبتَْعتَهُ؟ فَأََجابَهُ، ثُمَّ قَالَ  -  -: َكَذْبَت َوفِيِهْم َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ اْبتَْعتُهُ بَِكَذا َوَكَذا بُِدوِن َما َكاَن فَقَاَل لَهُ  -َصلَّى َّللاَّ فََرَجَع فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ  مرسل()ضعيف « : تََصدَّْق بِاْلفَْضلِ -َصلَّى َّللاَّ

 1111]َمْسأَلَة اْلبَْيع َعلَى الرقم أَْو أَْن يغري أحدا بَِما يرقم َعلَى سلعته[م

ُم َويُبَيِّ  ْقِم َوَّل أَْن يُْغِر أََحًدا بَِما يَُرقُِّم َعلَى ِسْلَعتِِه، لَِكْن يَُسوِّ ُن َوَّل يَُجوُز اْلبَْيُع َعلَى الرَّ

يَاَدةَ الَّتِي يَْطلُُب َعلَى قِيمَ   ِة َما يَبِيُع، َويَقُوُل: إْن طَابَْت نَْفُسك بِهََذا، َوإِّلَّ فََدْع.الزِّ

 1111]َمْسأَلَة البيعتان فِي بيعة[م

ينَاَرْيِن كَ  َذا َوَّل يَِحلُّ بَْيَعتَاِن فِي بَْيَعٍة، ِمْثُل: أَبِيُعك ِسْلَعتِي بِِدينَاَرْيِن َعلَى أَْن تُْعِطيَنِي بِالدِّ
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 َوَكَذا ِدْرهًَما.

أَْو َكَمْن اْبتَاَع ِسْلَعةً بِِمائَِة ِدْرهٍَم َعلَى أَْن يُْعِطيَهُ َدنَانِيَر ُكلَّ ِدينَاٍر بَِعَدٍد ِمْن الدََّراِهِم 

 َوِمْثُل: أَبِيُعك ِسْلَعتِي هَِذِه بِِدينَاَرْيِن نَْقًدا أَْو بِثًََلثٍَة نَِسيئَةً.

 َكَذا َعلَى أَْن تَبِيَعنِي ِسْلَعتَك هَِذِه بَِكَذا َوَكَذا.َوِمْثِل أَبِيُعك ِسْلَعتِي هَِذِه بَِكَذا وَ 

هَا فَهََذا ُكلُّهُ َحَراٌم َمْفُسوٌخ أَبًَدا َمْحُكوٌم فِيِه بُِحْكِم اْلَغْصِب.. َوَما الدَّيَّانَةُ ُكلُّهَا إّلَّ بِأَْسَمائِ 

ْحُن نَِجُد اْلُمْستَْقِرَض يَقُوُل: أَْقِرْضنِي َوأَْعَمالِهَا، َّل بِأََحِد اِْلَْمَرْيِن ُدوَن اْْلَخِر ، َونَ 

ِدينَاَرْيِن َعلَى أَْن أَُردَّ لَك ِدينَاَرْيِن إلَى َشْهٍر لََكاَن قَْوًّل َحَسنًا، َوَعَمًًل َصِحيًحا، فَلَْو قَاَل 

فَاِسًدا، َحَراًما، َواْلَعَمُل  لَهُ يَْعنِي ِدينَاَرْيِن بِِدينَاَرْيِن إلَى َشْهٍر لََكاَن قَْوًّل َخبِيثًا، َوَعَمًًل 

َق بَْينَهَُما إّلَّ اللَّْفظُ. فَةُ َواِحَدةٌ َوَما فَرَّ  َواِحٌد َوالصِّ

 -األحاديث واآلثار:

ِ »َعْن نَافٍِع َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ َعْن بَْيَعتَْيِن  -َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(«فِي بَْيَعةٍ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َمْن بَاَع بَْيَعتَْيِن فِي : »-َصلَّى َّللاَّ

بَا  )صحيح(« بَْيَعٍة فَلَهُ أََوْكُسهَُما أَْو الرِّ

بَا، َوبَْيَعتَاِن قال المؤلف: هََذا َخبٌَر َصِحيٌح إّلَّ أَنَّهُ ُمَوافٌِق لَِمْعهُوِد اِْلَصْ  ِل، َوقَْد َكاَن الرِّ

َم ُكلُّ َذلَِك، فَإِْذ  ُروطُ فِي اْلبَْيِع: ُكلُّ َذلَِك ُمْطلَقًا َغْيُر َحَراٍم إلَى أَْن ُحرِّ فِي بَْيَعٍة، َوالشُّ

، فَهََذا َخبٌَر َمْنُسوٌخ بِ  بَاَحةُ بًَِل َشكٍّ َم ُكلُّ َما َذَكْرنَا فَقَْد نُِسَخْت اْْلِ ..ُحرِّ  ًَل َشكٍّ

 1111]َمْسأَلَة َصْفقَة جمعت حَلَل وحراما[م

َوُكلُّ َصْفقٍَة َجَمَعْت َحَراًما َوَحًَلًّل فَِهَي بَاِطٌل ُكلُّهَا، َّل يَِصحُّ ِمْنهَا َشْيٌء ِمْثُل: أَْن يَُكوَن 

ْفقَِة، أَْو بَْعُض اْلَمبِيِع َمْغُصوبًا، أَْو َّل يَِحلُّ ِمْلُكهُ، أَْو َعْقًدا فَاِسًدا وَ  َسَواٌء َكاَن أَقَلَّ الصَّ

 أَْكثََرهَا، أَْو أَْدنَاهَا، أَْو أَْعًَلهَا، أَْو أَْوَسطَهَا.

 -أقوال الفقهاء:

ْفقَِة بَطَلَْت ُكلُّهَا، َوإِْن َكاَن َشْيئًا يَِسيًرا بَطََل اْلَحَراُم، َوَصحَّ ■  إْن َكاَن َذلَِك َوْجهَ الصَّ

 اْلَحًَلُل.)مالك(

: }ّل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم قا⊙ ِ َعزَّ َوَجلَّ ل المؤلف: فََوَجْدنَا هََذا اْلقَْوَل يُْبِطلُهُ قَْوُل َّللاَّ

[ فَهََذاِن لَْم يَتََراَضيَا ٢٢بِاْلبَاِطِل إِّل أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َعْن تََراٍض ِمْنُكْم{ ]النساء: 

ْفقَِة ُدوَن بَْعضٍ  ِحيَح ِمْن تِْلَك بِبَْعِض الصَّ ، َوإِنََّما تََراَضيَا بَِجِميِعهَا..َوأَْيًضا: فَإِنَّ الصَّ

ةَ لَهُ إّلَّ  ةَ لَهُ، َوُكلُّ َما َّل ِصحَّ ِة اْلبَاِطِل الَِّذي َّل ِصحَّ تَهُ إّلَّ بِِصحَّ ْفقَِة لَْم يَتََعاقََدا ِصحَّ  الصَّ

ةَ  ِة َما َّل يَِصحُّ أَبًَدا فًََل ِصحَّ  لَهُ أَبًَدا َوهَُو قَْوُل أَْصَحابِنَا. بِِصحَّ

[م  1111]َمْسأَلَةٌ ََل يَِحلُّ بَْيُع اْلُحرِّ

...  َوَّل يَِحلُّ بَْيُع اْلُحرِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن النَّبِيِّ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ■ًِ  : ثًََلثَةٌ  -َصلَّى َّللاَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ قَاَل: قَاَل َّللاَّ

ا فَأََكَل ثََمنَهُ، َوَرُجٌل أَنَا خَ  ْصُمهُْم يَْوَم اْلقِيَاَمِة: َرُجٌل أَْعطَى بِي ثُمَّ َغَدَر، َوَرُجٌل بَاَع ُحًرً

 صحيح(«)اْستَأَْجَر أَِجيًرا فَاْستَْوفَى ِمْنهُ َولَْم يُْعِطِه أَْجَرهُ 
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 1111]َمْسأَلَة بَْيع أمة حملت ِمْن سيدها[م

ثَنَا..  َوَّل يَِحلُّ بَْيُع أََمةٍ  ا َولََدْت »َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: ■ َحَملَْت ِمْن َسيِِّدهَا، لَِما َحدَّ لَمَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َماِريَةُ إْبَراِهيَم قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َوهََذا َخبٌَر « : أَْعتَقَهَا َولَُدهَا-َصلَّى َّللاَّ

ةُ بِِه قَائِمَ  نَِد َواْلُحجَّ  ةٌ.َصِحيُح السَّ

 1111]َمْسأَلَة بَْيُع اْلَهَواِء[م

َوَّل يَِحلُّ بَْيُع اْلهََواِء أَْصًًل، َكَمْن بَاَع َما َعلَى َسْقفِِه َوُجْدَرانِِه لِْلبِنَاِء َعلَى َذلَِك، فَهََذا 

ٌج يَْمِضي بَاِطٌل َمْرُدوٌد أَبًَدا؛ ِِلَنَّ اْلهََواَء َّل يَْستَقِرُّ فَيُْضبَطُ بِِمْلٍك أَبًَدا،  َوإِنََّما هَُو ُمتََموِّ

ِمْنهُ َشْيٌء َويَأْتِي آَخُر أَبًَدا، فََكاَن يَُكوُن بَْيُعهُ أَْكَل َماٍل بِاْلبَاِطِل؛ ِِلَنَّهُ بَاَع َما َّل يَْملُِك، 

 هُوٍل.َوَّل يَْقِدُر َعلَى إْمَساِكِه، فَهَُو بَْيُع َغَرٍر، َوبَْيُع َما َّل يَْملُِك، َوبَْيُع َمجْ 

 فَإِْن قِيَل: إنََّما بِيَع اْلَمَكاُن َّل اْلهََواُء؟ قُْلنَا: لَْيَس هُنَاَك َمَكاٌن أَْصًًل َغْيَر اْلهََواِء، فَلَْو َكانَ 

 َما قُْلتُْم لََكاَن لَْم يَبِْع َشْيئًا أَْصًًل؛ ِِلَنَّهُ َعَدٌم، فَهَُو أَْكُل َماٍل بِاْلبَاِطِل َحقًًا.

: إنََّما بَاَع َسْطَح َسْقفِِه َوُجْدَرانِِه قُْلنَا: هََذا بَاِطٌل َوهَُو أَْيًضا َشْرطٌ لَْيَس فِي ِكتَاِب فَإِنَّ قِيلَ 

 ِ فَهَُو بَاِطٌل؛ ِِلَنَّهُ َشَرطَ لَهُ أَْن يَْهِدَم َشْيئًا ِمْن َسْقفِِه، َوَّل ِمْن ُرُءوِس  -تََعالَى  -َّللاَّ

ينَا  -يَأِْت النَّصُّ بِإِبَاَحتِِه فَهَُو بَاِطٌل َحَراٌم َمْفُسوٌخ أَبًَدا  ُجْدَرانِِه، َوهََذا َشْرطٌ لَمْ  َوقَْد ُروِّ

، َوقَْد َذَكْرنَاهُ فِي " ِكتَاِب اْلقِْسَمِة " َوأَنَّهُ َّل يَِحلُّ أَْلبَتَّةَ أَْن يَمْ  لَِك هََذا اْلقَْوَل َعْن الشَّافِِعيِّ

َوَمْن بَاَع َسْقفَهُ فَقَْط فََحًَلٌل، َويُْؤَخُذ اْلُمْشتَِري  -اْلُعلُوَّ الَِّذي َعلَْيِه  أََحٌد َشْيئًا َويَْملُِك َغْيُرهُ 

ِ  -بِإَِزالَِة َما اْشتََرى َعْن َمَكان ِمْلُكهُ لَِغْيِرِه   التَّْوفِيُق. -تََعالَى  -َوبِاّلَِلَّ

 1111]َمْسأَلَة بَْيُع َمْن ََل يَْعقُِل لُِسْكٍر أَْو ُجنُوٍن[م

 ِ : }ّل -تََعالَى  -َوَّل يَُجوُز بَْيُع َمْن َّل يَْعقُِل لُِسْكٍر، أَْو ُجنُوٍن، َوَّل يَْلَزُمهَُما؛ لِقَْوِل َّللاَّ

ًلةَ َوأَْنتُْم ُسَكاَرى َحتَّى تَْعلَُموا َما تَقُولُوَن{ ]النساء:   [ .٦٢تَْقَربُوا الصَّ

َن َّل يَْدِري َما يَقُوُل، َواْلبَْيُع قَْوٌل، أَْو َما يَقُوُم َمقَاَم بِأَنَّ السَّْكَرا -َعًز َوَجلَّ  -فََشِهَد 

ْن بِِه آفَةٌ ِمْن اْلَخَرِس، أَْو بِفَِمِه آفَةٌ.. َوأََجاَزهُ قَْوٌم وَ  ْن َّل يَْقِدُر َعلَى اْلقَْوِل ِممَّ َّل اْلقَْوِل: ِممَّ

ةً أَْصًًل أَْكثََر ِمْن أَْن قَ  َ نَْعلَُم لَهُْم ُحجَّ َوأَْدَخَل  -تََعالَى َوَعزَّ َوَجلَّ  -الُوا: هَُو َعَصى َّللاَّ

ْنيَا، َوالنَّاُر فِي اْْلِخَرِة إّلَّ أَنْ   َذلَِك َعلَى نَْفِسِه، فَقُْلنَا نََعْم، َوَحقُّهُ َعلَى َذلَِك اْلَحدُّ فِي الدُّ

 ُ ُ لَهُ، َولَْيَس َذلَِك بُِموِجِب إلْ  -تََعالَى  -يَْغفَِر َّللاَّ  -تََعالَى  -َزاِمِه ُحْكًما َزائًِدا لَْم يُْلِزْمهُ َّللاَّ

ْخَصِة فِي  إيَّاهُ، َوهُْم َّل يَْختَلِفُوَن فِي َسْكَراَن َعْربََد فََوقََع فَاْنَكَسَرْت َساقُهُ، فَإِنَّ لَهُ ِمْن الرُّ

 ِ ًَلِة قَاِعًدا َكاَلَِّذي أََصابَهُ َذلَِك فِي َسبِيِل َّللاَّ  تََعالَى ، َوَّل فَْرَق.. -الصَّ

 1111]َمْسأَلَة بَْيُع َمْن لَْم يَْبلُْغ[م

 بِِه َوَّل يَِحلُّ بَْيُع َمْن لَْم يَْبلُْغ، إّلَّ فِيَما َّل بُدَّ لَهُ ِمْنهُ َضُروَرةً، َكطََعاٍم ِِلَْكلِِه، َوثَْوٍب يَْطُردُ 

، َوَما َجَرى هََذا ا ا َعْن نَْفِسِه اْلبَْرَد َواْلَحرَّ ْلَمْجَرى إَذا أَْغفَلَهُ أَْهُل َمَحلَّتِِه َوَضيَُّعوهُ..َوأَمَّ

يََدهُ  بَْيُع َمْن لَْم يَْبلُْغ لَِغْيِرِه بِأَْمِر َذلَِك اْْلَخِر، َواْبتِيَاُعهُ لَهُ بِأَْمِرِه فَهَُو نَافٌِذ َجائٌِز؛ ِِلَنَّ 

ِ  َوَعْقَدهُ إنََّما هَُما يَُد اْْلِمِر َوَعْقُدهُ فَهُوَ   التَّْوفِيُق. -تََعالَى  -َجائٌِز، َوبِاّلَِلَّ

 1111]َمْسأَلَة بَْيع نصف َهِذِه الدَّار ِمْن َهِذِه الجهة[م

َوَّل يَُجوُز بَْيُع نِْصِف هَِذِه الدَّاِر، َوَّل هََذا الثَّْوِب أَْو هَِذِه اِْلَْرِض، أَْو هَِذِه اْلَخَشبَِة ِمْن 
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َك ثُلُثُهَا أَْو ُربُُعهَا أَْو نَْحُو َذلَِك، فَلَْو ُعلَِم ُمْنتَهَى ُكلِّ َذلَِك َجاَز؛ ِِلَنَّهُ َما هَِذِه اْلِجهَِة، َوَكَذلِ 

 -لَْم يُْعلَْم بَْيُع َمْجهُوٍل، َوبَْيُع اْلَمْجهُوِل َّل يَُجوُز؛ ِِلَنَّ التََّراِضَي َّل يَقَُع َعلَى َمْجهُوٍل 

 ِ  فِيُق.التَّوْ  -تََعالَى  -َوبِاّلَِلَّ

 1111]َمْسأَلَة بَْيُع َداٍر أَْو بَْيٍت أَْو أَْرٍض ََل طَِريَق إلَْيَها[م

َّل يَُجوُز بَْيُع َداٍر أَْو بَْيٍت أَْو أَْرٍض َّل طَِريَق إلَْيهَا ِِلَنَّهُ إَضاَعةٌ لِْلَماِل، َوَّل يَُجوُز أَْن 

تَِّصًًل بَِماِل اْلُمْشتَِري َجاَز َذلَِك اْلبَْيُع؛ ِِلَنَّهُ يَِصُل يُْلَزَم طَِريقًا لَْم يَبِْعهُ، فَلَْو َكاَن َذلَِك مُ 

َراُء؛ ِِلَنَّهُ َوقََع  إلَى َما اْشتََرى فًََل تَْضيِيَع، فَلَْو اُْستُِحقَّ َماُل اْلُمْشتَِري بَطََل هََذا الشِّ

 فَاِسًدا إَذا َكاَن َّل طَِريَق لَهُ إلَْيِه أَْلبَتَّةَ.

 1111ْيع ُجْملَة َمْجُهولَة اْلقَْدر َعلَى أَْن ُكل  َصاٌع ِمْنَها بدرهم[م]َمْسأَلَة بَ 

َوَّل يَِحلُّ بَْيُع ُجْملٍَة َمْجهُولَِة اْلقَْدِر َعلَى أَنَّ ُكلَّ َصاٍع ِمْنهَا بِِدْرهٍَم، أَْو ُكلَّ َرْطٍل ِمْنهَا 

 -أَْصٍل ِمْنهَا، أَْو ُكلَّ َواِحٍد ِمْنهَا بَِكَذا َوَكَذا  بِِدْرهٍَم، أَْو ُكلَّ ِذَراٍع ِمْنهَا بِِدْرهٍَم، أَْو ُكلَّ 

َوهََكَذا فِي َجِميِع اْلَمقَاِديِر َواِْلَْعَداِد، فَإِْن َعلَِما َجِميًعا ِمْقَداَر َما فِيهَا ِمْن اْلَعَدِد، أَْو 

اِجِب فِي َذلَِك: َجاَز َذلَِك، فَإِْن بِيَعْت اْلَكْيِل، أَْو اْلَوْزِن أَْو الذَّْرِع، َوَعلَِما قَْدَر الثََّمِن اْلوَ 

 اْلُجْملَةُ َكَما ِهَي َوَّل َمِزيَد، فَهَُو َجائٌِز.

َوَكَذلَِك لَْو بِيَعْت ُجْملَةٌ َعلَى أَنَّ فِيهَا َكَذا َوَكَذا ِمْن اْلَكْيِل، أَْو ِمْن اْلَوْزِن، أَْو ِمْن الذَّْرِع، 

 فَإِْن ُوِجَدْت َكَذلَِك َصحَّ اْلبَْيُع، َوإِّلَّ فَهَُو َمْرُدوٌد. -ئٌِز أَْو ِمْن اْلَعَدِد، فَهَُو َجا

: أَنَّ بَْيَعهَا َعلَى أَنَّ ُكلَّ َكْيٍل َمْذُكوٍر ِمْنهَا بَِكَذا، أَْو ُكلَّ َوْزٍن بَِكَذا، أَْو ُكلَّ -بُْرهَاُن َذلَِك 

َمٍن َمْجهُوٍل َّل يَْدِري اْلبَائُِع َما يَِجُب لَهُ، َوَّل َذْرٍع بَِكَذا، أَْو ُكلَّ َواِحٍد بَِكَذا، بَْيٌع بِثَ 

 اْلُمْشتَِري َما يَِجُب َعلَْيِه َحاَل اْلَعْقِد.

 ُ : }ّل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إِّل أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َعْن -تََعالَى  -َوقَْد قَاَل َّللاَّ

[ َوالتََّراِضي َّل يُْمِكُن إّلَّ فِي َمْعلُوٍم فَهَُو أَْكُل َماٍل بِاْلبَاِطِل، ٢٢اء: تََراٍض ِمْنُكْم{ ]النس

َوبَْيُع َغَرٍر..فَإَِذا َخَرَج ُكلُّ َذلَِك إلَى َحدِّ اْلِعْلِم ِمْنهَُما َمًعا، َوَكاَن َذلَِك بَْعَد اْلَعْقِد، فَِمْن 

ِدِه، َويَِصحَّ بَْعَد َذلَِك ِحيَن لَْم يَتََعاقََداهُ، َوَّل اْلتََزَماهُ..فَإِْن اْلبَاِطِل أَْن يَْبطَُل اْلَعْقُد ِحيَن َعقْ 

بِيَعْت اْلُجْملَةُ هََكَذا فَهَُو بَْيُع َشْيٍء َمْرئِيٍّ ُمَحاٍط بِثََمٍن َمْعُروٍف، فَهَُو تََراٍض َصِحيٌح َّل 

ٍم َعلَى أَنَّ فِيهَا َكَذا َوَكَذا، فَهََذا بَْيٌع بِِصفٍَة، َوهَُو َغَرَر فِيِه، فَإِْن بِيَعْت اْلُجْملَةُ بِثََمٍن َمْعلُو

َصِحيٌح إْن ُوِجَد َكَما ُعقَِد َعلَْيِه، َوإِّلَّ فَإِنََّما ُوِجَد َغْيُر َما ُعقَِد َعلَْيِه، فَلَْم يُْعقَْد قَطُّ َعلَى 

 الَِّذي ُوِجَد، فَهَُو أَْكُل َماٍل بِاْلبَاِطِل.

 -ء:أقوال الفقها

 البيع بهذه الصورة مكروه.)سفيان الثوري(■

ْبَرةَ قَفِيًزا بِِدْرهٍَم لَْم يَْلَزْمهُ ِمْنهَا إّلَّ قَفِيٌز َواِحٌد بِِدْرهٍَم فَقَْط .)أبو ■  إَذا بَاَع هَِذِه الصُّ

ُد ْبُن اْلَحَسِن: يَْلَزُمهُ ُكلُّهَا ُكلُّ قَفِيٍز بِِدْرهٍَم (  حنيفة َوقَاَل ُمَحمَّ

 1111الة بيع الوَلء وهبته{م}مس
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رسول َّللا صلى َّللا  عن ابن عمر قال: نهى ..الوّلء وّل هبته لما روينا  بيع وّل يحل

في أحد  حجةوّل ..الوّلء وهبته، وقد اختلفت اِلمة في هذا  بيع عن عليه وسلم

 .رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم مع

 1111اْلبَْيِع[م]َمْسأَلَة بَْيُع َمْن أُْكِرهَ َعلَى 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوَّل يَِحلُّ بَْيُع َمْن أُْكِرهَ َعلَى اْلبَْيِع، َوهَُو َمْرُدوٌد لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

تِي َعْن اْلَخطَأِ َوالنِّْسيَاِن َوَما اُْستُْكِرهُوا َعلَْيهِ : »- َ َعفَا ِِلُمَّ : -تََعالَى  -؛ َولِقَْولِِه « إنَّ َّللاَّ

[ ٢٢}ّل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إِّل أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َعْن تََراٍض ِمْنُكْم{ ]النساء: 

، َكاْلبَْيِع َعلَى َمنْ   فََصحَّ أَنَّ ُكلَّ بَْيٍع لَْم يَُكْن َعْن تََراٍض فَهَُو بَاِطٌل، إّلَّ بَْيًعا أَْوَجبَهُ النَّصُّ

ْنَصاِف؛ ِِلَنَّهُ َمأُْموٌر بِإِْنَصاِف ِذي اْلَحقِّ  َوَجَب َعلَْيِه َحقٌّ َوهَُو َغائٌِب، أَْو ُمْمتَنٌِع ِمْن اْْلِ

قِبَلَهُ، َونَْحُن َمأُْموُروَن بَِذلَِك.. َوقَْد َوافَقَنَا اْلَحنَفِيُّوَن، َواْلَمالِِكيُّوَن، َوالشَّافِِعيُّوَن، َعلَى 

ِ  -ِع اْلُمْكَرِه َعلَى اْلبَْيِع إْبطَاِل بَيْ   التَّْوفِيُق. -تََعالَى  -َوبِاّلَِلَّ

 1111]َمْسأَلَة اْلُمْضطَر  إلَى اْلبَْيع[م

ا اْلُمْضطَرُّ إلَى اْلبَْيِع، َكَمْن َجاَع َوَخِشَي اْلَمْوَت فَبَاَع فِيَما يُْحيِي بِِه نَْفَسهُ َوأَْهلَهُ،  َوأَمَّ

فَِداُء نَْفِسِه أَْو َحِميِمِه ِمْن َداِر اْلَحْرِب أَْو َكَمْن أَْكَرهَهُ ظَالٌِم َعلَى ُغْرِم َمالِِه َوَكَمْن لَِزَمهُ 

ْغِط َولَْم يُْكِرْههُ َعلَى اْلبَْيِع، لَِكْن أَْلَزَمهُ اْلَماَل فَقَْط، فَبَاَع فِي أََداِء َما أُْكِرهَ َعلَْيِه  بِالضَّ

ُكلَّ َمْن يَْبتَاُع قُوَت نَْفِسِه َوأَْهلِِه لِْْلَْكِل َواللِّبَاِس فَإِنَّهُ ُمْضطَرٌّ إلَى بَِغْيِر َحق.. فََوَجْدنَا 

، فَلَْو بَطََل اْبتِيَاُع هََذا اْلُمْضطَرِّ لَبَطََل بَْيُع ُكلِّ َمْن َّل يُِصيُب اْلقُوَت ِمْن  اْبتِيَاِعِه بًَِل َشكٍّ

َصلَّى  -ًَلٍف، َوبَِضُروَرِة النَّْقِل ِمْن اْلَكَوافِّ َوقَْد اْبتَاَع النَّبِيُّ َوهََذا بَاِطٌل بًَِل خِ  -َضْيَعتِِه 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َوِدْرُعهُ  -َعلَْيِه السًََّلُم  -أَْصُوًعا ِمْن َشِعيٍر لِقُوِت أَْهلِِه، َوَماَت  -َّللاَّ

إلَى قُوتِِه َوقُوِت أَْهلِِه، َوبَْيَعهُ َما يَْبتَاُع بِِه  َمْرهُونَةٌ فِي ثََمنِهَا فََصحَّ أَنَّ بَْيَع اْلُمْضطَرِّ 

اْلقُوَت بَْيٌع َصِحيٌح َّلِزٌم، فَهَُو أَْيًضا بَْيُع تََراٍض لَْم يُْجبِْرهُ أََحٌد َعلَْيِه، فَهَُو َصِحيٌح بِنَصِّ 

 اْلقُْرآِن.

: فََوَجْدنَا -ِمِه، ِمْن يَِد َكافٍِر أَْو ظُْلِم ظَالٍِم ثُمَّ نَظَْرنَا فِيَمْن بَاَع فِي إْنقَاِذ نَْفِسِه، أَْو َحِمي

اْلَكافَِر َوالظَّالَِم لَْم يُْكِرهَا فَاِدَي اِْلَِسيِر، َوَّل اِْلَِسيَر، َوَّل اْلَمْضُغوطَ َعلَى بَْيِع َما بَاُعوا 

َما أَْكَرهُوهُْم َعلَى إْعطَاِء اْلَماِل فَقَْط، فِي اْستِْنقَاِذ أَْنفُِسِهْم، أَْو َمْن يَْسَعْوَن ِّلْستِْنقَاِذِه َوإِنَّ 

فََصحَّ أَنَّهُ بَْيُع  -َولَْو أَنَّهُْم أَتَْوهَُما بَِماٍل ِمْن قَْرٍض، أَْو ِمْن َغْيِر اْلبَْيِع َما أَْلَزُموهَُما اْلبَْيَع 

ِه، َوأَْن يَُغيَِّر اْلُمْنَكَر الَِّذي تََراٍض ، َواْلَواِجُب َعلَى َمْن طُلَِب بِبَاِطٍل أَْن يَْدفََع َعْن نَْفسِ 

نََزَل بِِه َّل أَْن يُْعِطَي َمالَهُ بِاْلبَاِطِل: فََصحَّ أَنَّ بَْيَعهُ َصِحيٌح َّلِزٌم لَهُ، َوأَنَّ الَِّذي أُْكِرهَ 

فِي ِمْلِكِه، َكَما َكاَن  َعلَْيِه ِمْن َدْفِع اْلَماِل فِي َذلَِك هَُو اْلبَاِطُل الَِّذي َّل يَْلَزُمهُ، فَهَُو بَاقٍ 

يَْقِضي لَهُ بِِه َمتَى قََدَر َعلَى َذلَِك، َويَأُْخُذهُ ِمْن الظَّالِِم، َوِمْن اْلَحْربِيِّ اْلَكافِِر، َمتَى أَْمَكنَهُ، 

يَِدِه، ِمْن ُمْسلٍِم، أَْو َمتَى َوَجَدهُ فِي َمْغنٍَم قَْبَل اْلقِْسَمِة، َوبَْعَد اْلقِْسَمِة، ِمْن يَِد َمْن َوَجَدهُ فِي 

َم، أَْو أَْسلََم أَبًَدا  ، أَْو ِمْن يَِد َذلَِك اْلَكافِِر، لَْو تََذمَّ يٍّ هََذا إَذا َوَجَد َذلَِك اْلَماَل بَِعْينِِه؛  -أَْو ِذمِّ

َم ِِلَنَّهُ َمالُهُ َكَما َكاَن، َوَّل يُْطلَُب اْلَكافُِر بَِغْيِرِه بََدًّل ِمْنهُ؛ ِِلَنَّ اْلَحرْ  بِيَّ إَذا أَْسلََم أَْو تََذمَّ
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 َغْيُر ُمَؤاَخٍذ بَِما َسلََف ِمْن ظُْلٍم أَْو قَْتٍل.

ا اْلُمْسلُِم الظَّالُِم فَيَْتبَُعهُ بِِه أَبًَدا، أَْو بِِمْثلِِه، أَْو قِيَمتِِه، َسَواٌء َكاَن َخاِرِجيًًا أَْو مُ  َحاِربًا، َوأَمَّ

..أَْو بَاِغيًا، أَْو ُسْلطَانًا  ، أَْو ُمتََغلِّبًا؛ ِِلَنَّهُ أََخَذ ِمْنهُ بَِغْيِر َحقٍّ

 -أقوال الفقهاء:

 -األحاديث واآلثار:

: " َسيَأْتِي َعلَى النَّاِس َزَماٌن َعُضوٌض يََعضُّ اْلُموِسُر َعلَى َما فِي يََدْيِه، ■  قَاَل َعلِيٌّ

[ َويَْنهَُد اِْلَْشَراُر، ٢٢٧بَْينَُكْم{ ]البقرة:  َولَْم يُْؤَمْر بَِذلَِك، قَاَل }َوّل تَْنَسُوا اْلفَْضلَ 

وَن َوقَْد  ِ »َويُْستََذلُّ اِْلَْخيَاُر، َويُبَايُِع اْلُمْضطَرُّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

، َوَعْن بَْيِع اْلَغَرِر، َوَعْن بَْيِع الثََّمِر قَبْ  ضعيف فيه راو «)َل أَْن يُْطَعمَ َعْن بَْيِع اْلُمْضطَرِّ

 مجهول(

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َمْكُحوٍل، قَاَل: بَلََغنِي َعْن ُحَذْيفَةَ أَنَّهُ َحدََّث َعْن َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

فِي يََدْيِه، َولَْم  إنَّ بَْعَد َزَمانُِكْم هََذا َزَمانًا َعُضوًضا يََعضُّ اْلُموِسُر َعلَى َما»أَنَّهُ قَاَل:  -

 ُ اِزقِيَن{  -تََعالَى  -يُْؤَمْر بَِذلَِك، قَاَل َّللاَّ }َوَما أَْنفَْقتُْم ِمْن َشْيٍء فَهَُو يُْخلِفُهُ َوهَُو َخْيُر الرَّ

ِ ٢٢]سبأ:  ، أََّل إنَّ بَْيَع  -تََعالَى  -[ َويَْنهَُد ِشَراُر َخْلِق َّللاَّ يُبَايُِعوَن ُكلَّ ُمْضطَرٍّ

يَن َحَراٌم، اْلُمْسلُِم أَُخو اْلُمْسلِِم، َّل يَْظلُِمهُ، َوَّل يَُخونُهُ، َوإِْن َكاَن ِعْنَدَك َخْيٌر اْلمُ  ْضطَرِّ

 ضعيف مرسل(«)فَُعْد بِِه َعلَى أَِخيَك َوَّل تَِزْدهُ هًََلًكا إلَى هًََلِكهِ 

 1111]َمْسأَلَة بَْيع اْلَحيََوان[م

ا لَِدَواٍء.َوَّل يَِحلُّ بَْيُع اْلَحيَوَ  ا لَِصْيٍد، َوإِمَّ ا لُِرُكوٍب، َوإِمَّ ا ِِلَْكٍل، َوإِمَّ  اِن إّلَّ لَِمْنفََعٍة، إمَّ

فَإِْن َكاَن َّل َمْنفََعةَ فِيِه لَِشْيٍء ِمْن َذلَِك لَْم يَِحلَّ بَْيُعهُ، َوَّل ِمْلُكهُ؛ ِِلَنَّهُ إَضاَعةُ َماٍل ِمْن 

 بَاِطِل ِمْن اْلبَائِِع..اْلُمْبتَاِع، َوأَْكُل َماٍل بِالْ 

 1111]َمْسأَلَة اْلبَْيع ِمْن َغْير تَْسِميَة الثََّمن[م

وِق، أَْو بَِما اْشتََرى فًَُلٌن،  ى، َكَمْن بَاَع بَِما يَْبلُُغ فِي السُّ َوَّل يَِصحُّ اْلبَْيُع بَِغْيِر ثََمٍن ُمَسًمً

بَْيُع َغَرٍر، َوأَْكُل َماٍل بِاْلبَاِطِل؛ ِِلَنَّهُ لَْم يَِصحَّ فِيِه  أَْو بِاْلقِيَمِة، فَهََذا ُكلُّهُ بَاِطٌل؛ ِِلَنَّهُ 

التََّراِضي، َوَّل يَُكوُن التََّراِضي إّلَّ بَِمْعلُوِم اْلِمْقَداِر، َوقَْد يَْرَضى؛ ِِلَنَّهُ يَظُنُّ أَنَّهُ يَْبلُُغ 

 ، َوإِْن بَلََغ أَقَلَّ لَْم يَْرَض اْلبَائُِع..ثََمنًا َما فَإِْن بَلََغ أَْكثََر لَْم يَْرَض اْلُمْشتَِري

 1111]َمْسأَلَة بَْيُع النَّْرِد[م

 َوَّل يَِحلُّ بَْيُع النَّْرِد.

 ٍ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي ُموَسى اِْلَْشَعِريِّ " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َمْن لَِعَب »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

َمةٌ فَِمْلُكهَا َحَراٌم، َوبَْيُعهَا َحَرامٌ بِالنَّْرِد فَقَْد َعصَ  َ َوَرُسولَهُ فَِهَي ُمَحرَّ  .)صحيح(« ى َّللاَّ

َعْن نَافٍِع َعْن اْبِن ُعَمَر: أَنَّهُ َكاَن إَذا أََخَذ أََحًدا ِمْن أَْهلِِه يَْلَعُب بِالنَّْرِد َضَربَهُ ■

 َوَكَسَرهَا.)صحيح(

يَن: أَنَّهَا بَلََغهَا أَنَّ أَْهَل بَْيٍت فِي َداِرهَا َكانُوا ُسكَّانًا فِيهَا أَنَّ َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِ ■ِ 

ِعْنَدهُْم نَْرًدا فَأَْرَسلَْت إلَْيِهْم لَئِْن لَْم تُْخِرُجوهَا َِلُْخِرَجنَُّكْم ِمْن َداِري، َوأَْنَكَرْت 

 َعلَْيِهْم.)صحيح(
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 1111لَُهَما ِمْن إْنَسان َواِحد بِثََمِن َواِحد[م]َمْسأَلَة بَْيع اْثنَاِن ِسْلَعتَْيِن 

 َوَّل يَِحلُّ أَْن يَبِيَع اْثنَاِن ِسْلَعتَْيِن ُمتََميَِّزتَْيِن لَهَُما لَْيَسا فِيِهَما َشِريَكْيِن ِمْن إْنَساٍن َواِحدٍ 

ِمْنهَُما َما يَقَُع لِِسْلَعتِِه ِحيَن اْلَعْقِد،  بِثََمٍن َواِحٍد؛ ِِلَنَّ هََذا بَْيٌع بِاْلقِيَمِة، َوَّل يَْدِري ُكلُّ َواِحدٍ 

 فَهَُو بَْيُع َغَرٍر، َوأَْكُل َماٍل بِاْلبَاِطِل.

َرَكاِء ِمْن َواِحٍد، أَْو ِمْن أَْكثََر، أَْو اْبتِيَاُع اْثنَْيِن فََصاِعًدا، ِمنْ  ا بَْيُع الشَِّريَكْيِن، أَْو الشُّ  َوأَمَّ

ةَ ُكلِّ َواِحٍد ِمْنهَا َمْعلُوَمةُ الثََّمِن، َمْحُدوَدتُهُ َواِحٍد، أَْو ِمْن َشِريكَ   -ْيِن: فََحًَلٌل؛ ِِلَنَّ ِحصَّ

 ِ  التَّْوفِيُق. -تََعالَى  -َوبِاّلَِلَّ

 1111]َمْسأَلَة تبين الثََّمن[م

ٍة َوَمْن َكاَن فِي بَلٍَد تَْجِري فِيِه ِسَكٌك َكثِيَرةٌ َشتَّى، فًََل يَِحلُّ اْلبَْيُع إّلَّ   بِبَيَاٍن ِمْن أَيِّ ِسكَّ

: فَهَُو بَْيٌع َمْفُسوٌخ، َمْرُدوٌد؛ ِِلَنَّهُ َوقََع َعْن َغْيِر تََراٍض -يَُكوُن الثََّمُن، َوإِْن لَْم يُبَيِّنَا َذلَِك 

ِ  -بِالثََّمِن، َوهَُو أَْيًضا بَْيُع َغَرٍر   التَّْوفِيُق. -تََعالَى  -َوبِاّلَِلَّ

 1111ُع ِكتَابَِة اْلُمَكاتَِب[م]َمْسأَلَةٌ بَيْ 

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن،  افِِعيِّ َوَّل يَِحلُّ بَْيُع ِكتَابَِة اْلُمَكاتَِب، َوَّل ِخْدَمةُ اْلُمَدبَِّر، َوهَُو قَْوُل الشَّ

 َوأَبِي َحنِيفَةَ...

ْمِن اْلَمائِِع يَقَُع فِيِه اْلفَأُْر[م  1111]َمْسأَلَةٌ بَْيُع السَّ

ِ َوَّل يَجُ  ُ َعلَْيِه  -وُز بَْيُع السَّْمِن اْلَمائِِع يَقَُع فِيِه اْلفَأُْر َحيًًا أَْو َميِّتًا ِِلَْمِر َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

بِهَْرقِِه َوقَْد َذَكْرنَاهُ فِي " ِكتَاِب الطَّهَاَرِة " ..فَإِْن َكاَن َجاِمًدا أَْو َوقََع فِيِه َمْيتَةٌ  -َوَسلََّم 

اْلفَأِْر أَْو نََجاَسةٌ فَلَْم تَُغيِّْر لَْونَهُ، َوَّل طَْعَمهُ َوَّل ِريَحهُ، أَْو َوقََع اْلفَأُْر اْلَميُِّت أَْو َغْيُر 

، أَْو أَيُّ نََجاَسٍة، أَْو أَيُّ َمْيتٍَة َكانَْت فِي َمائٍِع َغْيِر السَّْمِن، فَلَْم تَُغيِّْر طَْعًما َوَّل لَوْ  نًا اْلَحيُّ

ُ َوَّل رِ  . َوقَْد قَاَل َّللاَّ تََعالَى  -يًحا: فَبَْيُعهُ َحًَلٌل، َوأَْكلُهُ َحًَلٌل؛ ِِلَنَّهُ لَْم يَْمنَْع ِمْن َذلَِك نَصٌّ

َم َعلَْيُكْم{ ]اِلنعام: - َل لَُكْم َما َحرَّ  [ ..١١٢: }َوقَْد فَصَّ

لَ  ِف فِي اْلُكتُِب اْلَمْذُكوَرِة، فَإِْن تََغيََّر َوهََذا قَْوُل أَْصَحابِنَا، َوقَْد َذَكْرنَاهُ َعْن بَْعِض السَّ

طَْعُمهُ أَْو لَْونُهُ أَْو ِريُحهُ: َجاَز بَْيُعهُ أَْيًضا، َكَما يُبَاُع الثَّْوُب النَِّجُس، َوقَْد قُْلنَا: إنَّ 

ُس بُِمًَلقَاتِِه النَِّجَس َولَْو أَْمَكنَنَا أَْن نَْفِصلَهُ ِمنْ  اْلَحَراِم لََحلَّ أَْكلُهُ، َولَْم يَْمنَْع  الطَّاِهَر َّل يُنَجَّ

ِ  -ِمْن اِّلْنتِفَاِع بِِه فِي َغْيِر اِْلَْكِل نَصٌّ فَهَُو ُمبَاٌح   التَّْوفِيُق. -تََعالَى  -َوبِاّلَِلَّ

ئَِعاِت الَّتِي َحلَّْتهَا َوهََذا قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، يَْعنِي َما تََغيََّر لَْونُهُ أَْو طَْعُمهُ أَْو ِريُحهُ ِمْن اْلَما

 النََّجاَساُت؛ ِِلَنَّهُ إنََّما يُبَاُع الشَّْيُء الَِّذي َحلَّْتهُ النََّجاَسةُ َّل النََّجاَسةُ .

َوِر[م  1111]َمْسأَلَة بَْيُع الصُّ

بَايَا فَقَْط، فَإِنَّ اتَِّخاَذهَا لَهُنَّ  َوِر إّلَّ لِلَِعِب الصَّ َحًَلٌل َحَسٌن، َوَما َجاَز  َوَّل يَِحلُّ بَْيُع الصُّ

 ُ : -تََعالَى  -ِمْلُكهُ َجاَز بَْيُعهُ إّلَّ أَْن يَُخصَّ َشْيئًا ِمْن َذلَِك نَصٌّ فَيُوقَُف ِعْنَدهُ ،قَاَل َّللاَّ

ُ اْلبَْيَع{..  }َوأََحلَّ َّللاَّ

َوِر إّلَّ َما َكاَن َرْقًما فِي ثَْوٍب. لُُب فَبِِخًَلِف َذلَِك، َوَكَذلَِك َّل يَِحلُّ اتَِّخاُذ الصُّ ا الصُّ . َوأَمَّ

 ِ ُ َعلَْيِه  -َوَّل يَِحلُّ تَْرُكهَا فِي ثَْوٍب، َوَّل فِي َغْيِرِه.. َوقَْد َصحَّ َعْن َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ْتَر اْلُمَعلََّق فِيِه التََّصاِويُر فَُجِعلَْت لَهُ ِمْنهُ ِوَسا -َوَسلََّم  فََصحَّ  -َدةً فَلَْم يُْنِكْرهَا أَنَّهُ َكِرهَ السِّ
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تُوِر لَْيَسْت  َمٍة، َوفِي اْلَوَسائِِد، َوَغْيِر السُّ تُوِر َمْكُروهَةٌ َغْيُر ُمَحرَّ َوَر فِي السُّ أَنَّ الصُّ

 َمْكُروهَةَ اِّلْستِْخَداِم بِهَا.

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ  -َعْن أَبِي َطْلَحةَ َعْن َرُسوِل َّللاَّ َّل تَْدُخُل اْلَمًَلئَِكةُ »قَاَل:  - َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)بَْيتًا فِيِه َكْلٌب َوَّل ُصوَرةٌ 

 ِ  -َعًز َوَجلَّ  -قال المؤلف: َحَراٌم َعلَْينَا تَْنفِيُر اْلَمًَلئَِكِة َعْن بُيُوتِنَا، َوهُْم ُرُسُل َّللاَّ

ُب إلَْيِه   بِقُْربِِهْم. -َعًز َوَجلَّ  -َواْلُمتَقَرَّ

ِ ْبِن ُعْتبَةَ أَنَّهُ َدَخَل َعلَى أَبِي طَْلَحةَ يَُعوُدهُ قَاَل: فََوَجَد ِعْنَدهُ ■  ِ ْبِن َعْبِد َّللاَّ  َعْن ُعبَْيِد َّللاَّ

قَاَل:  َسْهَل ْبَن ُحنَْيٍف فَأََمَر أَبُو طَْلَحةَ بِنَْزِع نََمٍط َكاَن تَْحتَهُ فَقَاَل لَهُ َسْهٌل: لَِم نََزْعتَهُ؟

ِ: َما قَْد َعلِْمت، قَاَل َسْهٌل: أَلَْم يَقُْل إّلَّ َما َكاَن  ِِلَنَّ فِيِه تََصاِويَر، َوقَْد قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

 َرْقًما؟ قَاَل: بَلَى، َولَِكنَّهُ أَْطيَُب لِنَْفِسي.)صحيح(

ِ ُكْنُت أَْلَعُب بِاْلبَ »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت ■  ُ َعلَْيِه  -نَاِت ِعْنَد َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ  -َوَسلََّم  ْعَن ِمْن َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوَكاَن يَأْتِينِي َصَواِحبِي فَُكنَّ يَتَقَمَّ  -َصلَّى َّللاَّ

بُهُنَّ إلَيَّ   صحيح(«)فَيَُسرِّ

َوِر.قال المؤلف: فََوَجَب اْستِْثنَاُء اْلبَنَاِت لِ  بَايَا ِمْن ُجْملَِة َما نُِهَي َعْنهُ ِمْن الصُّ  لصَّ

ِ »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ لَْم يَُكْن يََدُع فِي  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)بَْيتِِه ثَْوبًا فِيِه تَْصلِيٌب إّلَّ نَقََضهُ 

 1111/1111اْلُجُمَعةَ[م يَْوم ]َمْسأَلَة اْلبَْيع

ًَلِة، َّل   َوَّل يَِحلُّ اْلبَْيُع ُمْذ تَُزوُل الشَّْمُس ِمْن يَْوِم اْلُجُمَعِة إلَى ِمْقَداِر تََماِم اْلُخْطبَتَْيِن َوالصَّ

ا َمْن َشِهَد اْلُجُمَعةَ  فَإِلَى أَْن تَتِمَّ لُِمْؤِمٍن، َوَّل لَِكافٍِر، َوَّل ِّلْمَرأٍَة، َوَّل لَِمِريٍض، َوأَمَّ

لَمُ  ا النَِّكاُح، َوالسَّ  َصًَلتُهُْم لِْلُجُمَعِة، َوُكلُّ بَْيٍع َوقََع فِي اْلَوْقِت اْلَمْذُكوِر فَهَُو َمْفُسوٌخ.. َوأَمَّ

َجاَرةُ، َوَسائُِر اْلُعقُوِد  ِة قَْولِنَا: فََجائَِزةٌ ُكلُّهَا فِي َذلَِك اْلَوْقِت لُِكلِّ أََحٍد.. بُْرهَاُن  -َواْْلِ ِصحَّ

 ِ ًلِة ِمْن يَْوِم اْلُجُمَعِة فَاْسَعْوا إِلَى -تََعالَى  -قَْوُل َّللاَّ : }يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا نُوِدَي لِلصَّ

ِ َوَذُروا اْلبَْيَع َذلُِكْم َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُموَن{ ]الجمعة:  ِت [ }فَإَِذا قُِضيَ ٢ِذْكِر َّللاَّ

ِ{ ]الجمعة:  ًلةُ فَاْنتَِشُروا فِي اِلَْرِض َواْبتَُغوا ِمْن فَْضِل َّللاَّ [ فَهَُما أَْمَراِن ١٢الصَّ

 ِ ، َوتَْرُك اْلبَْيِع، فَإَِذا َسقَطَ أََحُدهَُما بِنَصٍّ َوَرَد -تََعالَى  -ُمْفتََرَضاِن: السَّْعُي إلَى ِذْكِر َّللاَّ

ِف َواْلَمْرأَِة، َواْلَمْعُذوِر، لَْم يَْسقُْط اْْلَخُر، إْذ لَْم يُوِجْب ُسقُوطَهُ فِيِه َكاْلَمِريِض، َواْلَخائِ 

ِ  -قُْرآٌن، َوَّل ُسنَّةٌ  : }َوأَِن اْحُكْم بَْينَهُْم بَِما -تََعالَى  -َوَجَب إْلَزاُم اْلُكفَّاِر َكَذلَِك؛ لِقَْوِل َّللاَّ

ا إْدَخاُل َمالِكٍ  ُ{.. َوأَمَّ َ  أَْنَزَل َّللاَّ َجاَرةَ فِي َذلَِك، فََخطَأٌ ظَاِهٌر؛ ِِلَنَّ َّللاَّ  -النَِّكاَح، َواْْلِ

َجاَرِة لََما َعَجَز َعْن َذلَِك،  -تََعالَى  إنََّما نَهَى َعْن اْلبَْيِع، َولَْو أََراَد النَّْهَي َعْن النَِّكاِح، َواْْلِ

ِ ٤٦ِسيًًا{ ]مريم: َوَّل َكتَْمنَا َما أَْلَزَمنَا }َوَما َكاَن َربَُّك نَ  َّل  -تََعالَى  -[ َوتََعدِّي ُحُدوِد َّللاَّ

ًَلِة بِالتَّْكبِيِر، َوهُوَ  ُخوِل فِي الصَّ ًَلِة إّلَّ ِمْقَداَر الدُّ .. َوَمْن لَْم يَْبَق َعلَْيِه ِمْن َوْقِت الصَّ  يَِحلُّ

ًَلِة، َعاِرٌف بَِما بَقِ  َي َعلَْيِه ِمْن اْلَوْقِت، فَُكلُّ َشْيٍء فََعلَهُ لَْم يَُصلِّ بَْعُد، َوهَُو َذاِكٌر لِلصَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِحينَئٍِذ ِمْن بَْيٍع أَْو َغْيِرِه: بَاِطٌل َمْفُسوٌخ أَبًَدا؛ لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ : -َصلَّى َّللاَّ
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ٌم َعلَْيِه اْلبَْيُع َوهَُو فِي َذلِ « َمْن َعِمَل َعَمًًل لَْيَس َعلَْيِه أَْمُرنَا فَهَُو َردٌّ » َك اْلَوْقِت ُمَحرَّ

ًَلِة، فَلَْو لَْم يَُكْن َعاِرفًا بَِذلَِك: َجاَز ُكلُّ َما َعِمَل فِيِه؛  ُخوِل فِي الصَّ َوَغْيُرهُ، َمأُْموٌر بِالدُّ

ًَلِة لِلنَّاِسي ُمْمتَدٌّ أَبًَدا.  ِِلَنَّ َوْقَت الصَّ

ا َمْن َسهَا فََسلََّم قَْبَل تَ  َماِم َصًَلتِِه فََما أَْنفََذ ِمْن بَْيٍع أَْو َغْيِرِه: فََمْرُدوٌد ُكلُّهُ؛ ِِلَنَّهُ قَْد َوأَمَّ

َعَرَف النَّْهَي َعْن َذلَِك َما َداَم فِي َصًَلتِِه، َوهَُو فِي َصًَلتِِه، لَِكْن ُعفَِي لَهُ َعْن النِّْسيَاِن، 

ُ فَهَُو إنََّما ظَنَّ أَنَّهُ بَاَع َولَْم يَبِعْ  لَهُ، فَإًِذا هَُو َغْيُر  -تََعالَى  -؛ ِِلَنَّهُ َغيََّر اْلبَْيَع الَِّذي أََحلَّهُ َّللاَّ

ِ  -َجائٍِز   التَّْوفِيُق. -تََعالَى  -َوبِاّلَِلَّ

 -أقوال الفقهاء:

قول المؤلف بحرمة البيع وقت الجمعة وفسخه هو قول:َمالٍِك والقاسم بن محمد بن ■

 أبي بكر.

، َوأَبُو َحنِيفَةَ.يجوز اْلبَ ■  ْيَع فِي اْلَوْقِت اْلَمْذُكوِر: الشَّافِِعيُّ

، َوأَبِي َحنِيفَةَ.■  قول المؤلف بجواز بقية العقود غير البيع هَُو قَْوُل: الشَّافِِعيِّ

 ّل يجوز العقد وقت الجمعة ّل البيع وّل غيره من نكاح وإجارة.)مالك(■

 -اآلثار:

ًَلِة،  َعْن ِعْكِرَمةَ َعْن اْبنِ ■  َعبَّاٍس قَاَل: َّل يَْصلُُح اْلبَْيُع يَْوَم اْلُجُمَعِة ِحيَن يُنَاَدى لِلصَّ

 فَإَِذا قُِضيَْت فَاْشتَِر َوبِْع.

 1111]َمْسأَلَة َل يُْجبََر أََحٌد َعلَى أَْن يَبِيَع َمَع َشِريِكِه[م

يِكِه َّل َما يَْنقَِسُم َوَّل َما َّل يَْنقَِسُم، َوَّل َعلَى َوَّل يَِحلُّ أَْن يُْجبََر أََحٌد َعلَى أَْن يَبِيَع َمَع َشرِ 

َرَكاِء أَْن يَبِيَع  أَْن يُقَاِوَمهُ فَيَبِيَع أََحُدهَُما ِمْن اْْلَخِر، لَِكْن َما َشاَء ِمْن الشَِّريَكْيِن أَْو الشُّ

تَهُ: فَلَهُ َذلَِك، َوَمْن أَبَى لَْم يُْجبَْر، فَإِْن أَْجبََرهُ  َعلَى َذلَِك َحاِكٌم أَْو َغْيُرهُ: فُِسَخ ُحْكُمهُ  ِحصَّ

 أَبًَدا، َوُحِكَم فِيِه بُِحْكِم اْلَغْصِب.

ِ -بُْرهَاُن َذلَِك  : }ّل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إِّل أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً -تََعالَى  -: قَْوُل َّللاَّ

ْحتَجَّ اْلقَائِلُوَن بِإِْجبَاِر الشَِّريِك َعلَى اْلبَْيِع َمَع َشِريِكِه بَِخبٍَر ُرِوَي َعْن تََراٍض ِمْنُكْم{ .. َوا

َوهََذا َخبٌَر لَْم يَِصحَّ قَطُّ، إنََّما َجاَء ُمْرَسًًل، أَْو ِمْن طَِريٍق « َّل َضَرَر َوَّل ِضَرارَ »فِيِه 

ةً َعلَْيِهْم؛ ِِلَنَّ أَْعَظَم ثُ  -َوهَُو َمْجهُوٌل  -فِيهَا إِْسَحاُق ْبُن يَْحيَى  مَّ لَْو َصحَّ لََكاَن ُحجَّ

َرِر: هَُو الَِّذي فََعلُوهُ ِمْن إْجبَاِرِهْم إْنَسانًا َعلَى بَْيِع َمالِِه بَِغْيِر ِرَضاهُ،  َراِر َوالضَّ الضِّ

 ُ ُ  -تََعالَى  -َوبَِغْيِر أَْن يُوِجَب َّللاَّ قَطُّ أَْن يَُراَعى ِرَضا  -تََعالَى  - َعلَْيِه َذلَِك، َوَما أَبَاَح َّللاَّ

َراُح.  أََحِد الشَِّريَكْيِن بِإِْسَخاِط َشِريِكِه فِي َمالِِه نَْفِسِه، َوهََذا هَُو اْلَجْوُر َوالظُّْلُم الصُّ

 -األحاديث:

ْنَساٍن فِي َحائِِط آَخَر، فََسأَلَهُ أَْن يَ »َعْن ُمَجاِهٍد: ■  ْشتَِريَهَا ِمْنهُ، فَأَبَى، أَنَّ نَْخلَةً َكانَْت ِْلِ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ْسًَلمِ -َصلَّى َّللاَّ  ضعيف مرسل(«): َّل َضَرَر فِي اْْلِ

ةً َعلَْيِهْم، ِِلَنَّنَا نَقُوُل لَهُْم نََعْم، َوهََذا َمْنٌع ِمْن أَْن يُْجبََر اْْلَخُر عَ  لَى ثُمَّ لَْو َصحَّ لََكاَن ُحجَّ

َراِء ِمْن َشِريِكِه، َوهَُو َّل يُِريُد َذلَِك، أَْو َعلَى اْلبَْيِع ِمْنهُ أَْو ِمْن َغْيِرِه، َوهَُو َّل يُِريُد  الشِّ

 : فَهََذاِن َضَرٌر ظَاِهٌر.-َذلَِك 
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اِْلَْنَصاِر  أَنَّهُ َكانَْت لَهُ َعُضٌد ِمْن نَْخٍل فِي َحائِِط َرُجٍل ِمنْ »َعْن َسُمَرةَ ْبِن ُجْنُدٍب: ■ 

ُجِل أَْهلُهُ فََكاَن َسُمَرةُ يَْدُخُل إلَى نَْخلِِه فَيَتَأَذَّى بِِه، فَطَلََب إلَْيِه أَْن يَبِيَعهُ أَ  ْو قَاَل: َوَمَع الرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -يُنَاقِلَهُ فَأَبَى فََذَكَر َذلَِك لِلنَّبِيِّ  ُ َعلَْيِه  - فَطَلََب إلَْيِه النَّبِيُّ  -َصلَّى َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

بَهُ  -َوَسلََّم  أَْن يَبِيَعهُ، فَأَبَى، فََطلََب إلَْيِه يُنَاقِلُهُ، فَأَبَى قَاَل: فَهَْبهُ لَهُ َولََك َكَذا َوَكَذا أَْمًرا َرغَّ

 ِ ، فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه وَ  -فِيِه، فَأَبَى، فَقَاَل: أَْنَت ُمَضارٌّ :  -َسلََّم َصلَّى َّللاَّ لِْْلَْنَصاِريِّ

َد ْبَن َعلِيٍّ َّل َسَماَع لَهُ ِمْن َسُمَرةَ(« اْذهَْب فَاْقلَْع نَْخلَهُ   )ضعيف() ُمَحمَّ

ِة[م مَّ  1111]َمْسأَلَة بَْيع َما َغنَِمهُ اْلُمْسلُِموَن ِمْن َداِر اْلَحْرِب أِلَْهِل الذِّ

ِة َّل ِمْن َرقِيٍق َوَّل ِمْن َوَّل يَُجوُز بَْيُع َما َغنَِمهُ اْلُمْسلِمُ  مَّ وَن ِمْن َداِر اْلَحْرِب ِِلَْهِل الذِّ

 َوهَُو قَْوُل ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َعلَى َما َذَكْرنَا فِي " ِكتَاِب اْلِجهَاِد ". -َغْيِرِه 

َصٍة بِا■ لذَّهَِب ِمْن آنِيَِة اْلَعَجِم َعْن أُمِّ ُموَسى قَالَْت: أَتَى َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب بِآنِيٍَة ُمَخوَّ

َمهَا بَْيَن اْلُمْسلِِميَن فَقَاَل نَاٌس ِمْن الدَّهَاقِيَن: إْن َكَسْرت هَِذِه  فَأََراَد أَْن يَْكِسَرهَا َويُقَسِّ

: لَْم أَُكْن ِِلَُردَّ لَُكْم ِمْلًكا نََزعَ  ُ ِمْنُكْم، َكَسْرت ثََمنَهَا، َونَْحُن نُْغلِي لَك بِهَا؟ فَقَاَل َعلِيٌّ هُ َّللاَّ

 فََكَسَرهَا َوقَسََّمهَا بَْيَن النَّاِس.

َغاِر، َوُكلُّ َصَغاٍر فََواِجٌب َحْملُهُ َعلَْيِهْم. ٍد: هََذا ِمْن الصَّ  قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

ْسًَلِم َواِجٌب بُِكلِّ  َعاَء إلَى اْْلِ قِيُق: فَفِيِه َوْجهٌ آَخُر، َوهَُو أَنَّ الدُّ ا الرَّ َحاٍل، َوِمْن  َوأَمَّ

ْسًَلِم َكْوُن اْلَكافِِر َواْلَكافَِرِة فِي ِمْلِك اْلُمْسلِِم، َوِمْن اِْلَْسبَاِب  اِْلَْسبَاِب اْلُمِعينَِة َعلَى اْْلِ

ي بََصائَِرهَُما فِي اْلُكْفِر  ْسًَلِم َكْونُهَُما ِعْنَد َكافٍِر يُقَوِّ ِ  -اْلُمْبِعَدِة َعْن اْْلِ  -لَى تََعا -َوبِاّلَِلَّ

 التَّْوفِيُق.

َ بِِه أَْو فِيِه[م ْن يُوقَُن أَنَّهُ يَْعِصي َّللاَّ  1111]َمْسأَلَة بَْيُع َشْيٍء ِممَّ

َ بِِه أَْو فِيِه، َوهَُو َمْفُسوٌخ أَبًَدا. ْن يُوقَُن أَنَّهُ يَْعِصي َّللاَّ  َوَّل يَِحلُّ بَْيُع َشْيٍء ِممَّ

ْن يُوقَُن بِهَا أَنَّهُ يَْعَملُهُ َخْمًرا.َكبَْيِع ُكلِّ َشْيٍء يُْنبَُذ أَْو يُ   ْعَصُر ِممَّ

ًَلِح أَْو اْلَخْيِل: ِممَّنْ  ْن يُوقَُن أَنَّهُ يَُدلُِّس بِهَا..أَْو َكبَْيِع السِّ ِديئَِة ِممَّ  يُوقَُن َوَكبَْيِع الدََّراِهِم الرَّ

ْن يُوقَُن أَنَّهُ يَْلبَُسهُ، َوهََكَذا فِي ُكلِّ أَنَّهُ يَْعُدو بِهَا َعلَى اْلُمْسلِِميَن ، أَْو َكبَْيِع  اْلَحِريِر ِممَّ

 ِ : }َوتََعاَونُوا َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى َوّل تََعاَونُوا َعلَى اِْلْثِم -تََعالَى  -َشْيٍء؛ لِقَْوِل َّللاَّ

ٌح؛ ِِلَنَّهُ لَْم يُِعْن َعلَى إْثٍم، فَإِْن َواْلُعْدَواِن{..فَإِْن لَْم يُوقَْن بَِشْيٍء ِمْن َذلَِك فَاْلبَْيُع َصِحي

 َ ْن  -تََعالَى  -َعَصى اْلُمْشتَِري َّللاَّ ينَا ..َعْن َعطَاٍء قَاَل: َّل تَبِْعهُ ِممَّ بَْعَد َذلَِك فََعلَْيِه ُروِّ

 يَْجَعلُهُ َخْمًرا.

 1111/1111الجزاف[م ]َمْسأَلَة بَْيع

أَْو َوْزنُهُ أَْو َزْرُعهُ أَْو َعَدُدهُ، َولَْم يَْعِرْف اْلُمْشتَِري بَِذلَِك فَهَُو  َوَمْن بَاَع َشْيئًا ُجَزافًا َكْيلُهُ 

َجائٌِز َّل َكَراِهيَةَ فِيِه؛ ِِلَنَّهُ لَْم يَأِْت َعْن هََذا اْلبَْيِع نَْهٌي فِي نَصٍّ أَْصًًل، َوَّل فِيِه ِغشٌّ َوَّل 

، َوأَبُو ُسلَْيَماَن. -الٌِك َوَمنََع ِمْنهُ: طَاُوٌس، َومَ  -َخِديَعةٌ   َوأََجاَزهُ: أَبُو َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيُّ

: َوَّل فَْرَق بَْيَن أَْن يَْعلََم َكْيلَهُ أَْو َوْزنَهُ، أَْو َزْرَعهُ أَْو َعَدَدهُ، َوَّل يَْعلَُمهُ  قَاَل َعلِيٌّ

لَِمْن َكاَن، َوَمتَى نُِسَج، َوأَْيَن أُِصيَب هََذا اْلُمْشتَِري، َوبَْيَن أَْن يَْعلََم َمْن نََسَج الثَّْوَب، وَ 

ُق بَْينَهَُما ُمْخِطٌئ َوقَائٌِل بِ  ، َوهََذا التَّْمُر؟ َوَّل يَْعلَُم اْلُمْشتَِري َشْيئًا ِمْن َذلَِك، َواْلُمفَرِّ ًَل اْلبُرُّ
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 َدلِيٍل..

َغاِر  -َوبَْيُع اْلِحيتَاِن  َغاِر  -ْتُرجِّ أَْو اِْلُ  -اْلِكبَاِر أَْو الصِّ ِع، أَْو  -اْلِكبَاِر أَْو الصِّ ّلَّ أَْو الدُّ

الثِّيَاِب، أَْو اْلَخَشِب، أَْو اْلَحيََواِن، أَْو َغْيِر َذلَِك ُجَزافًا: َحًَلٌل َّل َكَراِهيَةَ فِيِه، َوَمنََع َمالٌِك 

َغاِر ِمْن َذلَِك فِي اْلِكبَاِر ِمْن اْلِحيتَاِن، َواْلَخَشِب، َوأََجاَزهُ  : -َوهََذا بَاِطٌل لُِوُجوٍه  -فِي الصِّ

 ِ لُهَا: أَنَّهُ ِخًَلُف اْلقُْرآِن فِي قَْوِل َّللاَّ ُ اْلبَْيَع{ َوقَاَل -تََعالَى  -أَوَّ : -تََعالَى  -: }َوأََحلَّ َّللاَّ

َم َعلَْيُكْم{ ]اِلنعام:  َل لَُكْم َما َحرَّ لَْم يَأِْت تَْفِصيٌل [ فَهََذا بَْيٌع َحًَلٌل وَ ١١٢}َوقَْد فَصَّ

 بِتَْحِريِمِه.

ِغيِر الَِّذي  َوالثَّانِي: أَنَّهُ فَاِسٌد، إْذ لَْم يَِجْد اْلَكبِيَر الَِّذي ُمنَِع بِِه ِمْن بَْيِع اْلُجَزاِف ِمْن الصَّ

َم َوَحلََّل، ثُمَّ لَْم يُبَيِّْن َما -أَبَاَحهُ بِِه  ا؛ ِِلَنَّهُ َحرَّ اْلَحَراُم فَيَْجتَنِبُهُ َمْن يَبِيُعهُ،  َوهََذا َرِديٌء ِجًدً

 َوَما اْلَحًَلُل فَيَأْتِيِه.

َوالثَّالُِث: أَنَّهُ َّل َكبِيَر إّلَّ بِإَِضافَتِِه إلَى َما هَُو أَْصَغُر ِمْنهُ، َوَّل َصِغيَر إّلَّ بِإَِضافَتِِه إلَى 

ا بِاْْلِ  َضافَِة إلَى َما هَُو أَْكبَُر ِمْنهُ، فَالشَّابُِل َصِغيٌر ِجًدً ا بِاْْلِ َضافَِة إلَى الشَّْولِيِّ َوَكبِيٌر ِجًدً

َضافَِة إلَى  ا بِاْْلِ هَاِم َوِصَغاٌر ِجًدً َضافَِة إلَى السِّ ا بِاْْلِ ْرِديِن، َواْلَمَداِري ِكبَاٌر ِجًدً السَّ

َواِري، َوهََكَذا فِي ُكلِّ َشْيٍء.  الصَّ

ابُِع: أَنَّهُ لَْم يََزْل َعَملُ  ِ  َوالرَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْلُمْسلِِميَن فِي َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ َوبَْعَدهُ  -َصلَّى َّللاَّ

يَاِع، َوفِيهَا النَّْخُل اْلَكثِيُر، َوالشََّجُر، َوَغْيُر َذلَِك،  فِي َشْرِق اِْلَْرِض َوَغْربِهَا: بَْيُع الضَّ

 بَِغْيِر َعَدٍد لكن جزافا..

 -األحاديث:

ِ َعْن اِْلَ ■ِ  : إنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ْوَزاِعيِّ َّل يَِحلُّ لَِرُجٍل أَْن »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف ُمْنقَِطٌع فَاِحُش اِّلْنقِطَاِع(«)يَبِيَع طََعاًما ُجَزافًا قَْد َعلَِم َكْيلَهُ َحتَّى يَْعلََم َصاِحبُهُ 

 1111لشعور َوبَْيع العذرة والزبل والبول[م]َمْسأَلَة بَْيع ألبان النَِّساء وا

ْبِل لِلتَّْزبِيِل، َوبَْيُع اْلبَوْ  ُعوُر، َوبَْيُع اْلَعِذَرِة َوالزِّ ِل َوبَْيُع أَْلبَاِن النَِّساِء َجائٌِز، َوَكَذلَِك الشُّ

بَّاِغ: َجائٌِز   َوقَْد َمنََع قَْوٌم ِمْن بَْيِع ُكلِّ هََذا. -لِلصَّ

أَنَّ لِْلَمْرأَِة أَْن تَْحلَُب لَبَنَهَا فِي إنَاٍء َوتُْعِطيَهُ لَِمْن يَْسقِيِه َصبِيًًا، َوهََذا تَْملِيٌك َّل ِخًَلَف فِي 

 ِ ْمًَلِك فِيِه: َحلَّ بَْيُعهُ؛ لِقَْوِل َّللاَّ : -تََعالَى  -ِمْنهَا لَهُ، َوُكلُّ َما َصحَّ ِمْلُكهُ َواْنتِقَاُل اْْلِ

ُ اْلبَ   [ إّلَّ َما َجاَء فِيِه نَصٌّ بِِخًَلِف هََذا.٢٧١ْيَع{ ]البقرة: }َوأََحلَّ َّللاَّ

ُعوُر، َواْلَعِذَرةُ، َواْلبَْوُل: فَُكلُّ َذلَِك يُْطَرُح، َوَّل يُْمنَُع ِمْنهُ أََحٌد: هََذا َعَمُل َجِميِع  ا الشُّ َوأَمَّ

 َذَكْرنَا. أَْهِل اِْلَْرِض، فَإَِذا تُُملَِّك ِِلََحٍد َجاَز بَْيُعهُ َكَما

ينَا ..ِّ َعْن َعطَاِء ْبِن أَبِي َربَاٍح: َّل بَأَْس بِأَْن يَْستَْمتَِع بُِشُعوِر النَّاِس، َكاَن النَّاُس  ُروِّ

 يَْفَعلُونَهُ.

بُِع[م بِّ َوالضَّ  1111]َمْسأَلَة بَْيُع النَّْحِل َوُدوِد اْلَحِريِر َوالضَّ

بُِع: َجائٌِز َحَسٌن َمْسأَلَةٌ: َوبَْيُع النَّْحِل،  - ١١٦٧ ، َوالضَّ بِّ ا -َوُدوِد اْلَحِريِر، َوالضَّ : أَمَّ

يُوِد، َوَما َجاَز تََملُُّكهُ  بُُع: فََحًَلٌل أَْكلُهَُما َكَما َذَكْرنَا قَْبُل َوَصْيٌد ِمْن الصَّ بُّ َوالضَّ الضَّ

ْمنَا.  َجاَز بَْيُعهُ َكَما قَدَّ
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ا النَّْحُل، َوُدوُد اْلَحِري  ِر: فَلَهَُما َمْنفََعةٌ ظَاِهَرةٌ، َوهَُما َمْملُوَكاِن: فَبَْيُعهَُما َجائٌِز.َوأَمَّ

ةً أَْصًًل، َوَّل أََحًدا َسبَقَهُ إلَى اْلَمْنِع ِمْن  -َوَمنََع أَبُو َحنِيفَةَ ِمْن ُكلِّ َذلَِك  َوَما نَْعلَُم لَهُ ُحجَّ

ا َما  -بَْيِع النَّْحِل، َوُدوِد اْلقَزِّ  َعسَّلَْت النَّْحُل فِي َغْيِر َخًَليَا َمالِِكهَا: فَهَُو لَِمْن َسبََق َوأَمَّ

وِف، لَِكنَّهُ  إلَْيِه؛ ِِلَنَّهُ لَْيَس بَْعَضهَا، َوَّل ُمتََولًِّدا ِمْنهَا َكاْلبَْيِض، َواْلَولَِد، َواللَّبَِن، َوالصُّ

ا َما  -َواْلَجاِرِح: فَهَُو لَِمْن َسبََق إلَْيِه  َكْسٌب لَهَا، َكَصْيِد اْلَجاِرِح، َوهَُما َغْيُر النَّْحلِ  َوأَمَّ

 َوَضَعْت فِي َخًَليَا َصاِحبِهَا: فَلَهُ؛ ِِلَنَّهُ لَِذلَِك َوَضَع اْلَخًَليَا، فََما َصاَر فِيهَا فَهَُو لَهُ.

ْيِد، أَْو قُلَّةً لِْلَماِء، أَْو َحِظيًرا  لِلسََّمِك: فَُكلُّ َما َوقََع فِي َذلَِك َوَكَذلَِك َمْن َوَضَع ِحبَالَةً لِلصَّ

ِ -فَهَُو لَهُ؛ ِِلَنَّهُ قَْد تََملََّكهُ بَِوْضِع َما َذَكْرنَا لَهُ   التَّْوفِيُق. -تََعالَى  -، َوبِاّلَِلَّ

 1111]َمْسأَلَة ابتياع اْلَحِرير[م

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّ  -َواْبتِيَاُع اْلَحِريِر َجائٌِز..َوقَْد َصحَّ َعْن النَّبِيِّ  أَنَّهُ قَاَل فِي ُحلَِّة  -ى َّللاَّ

 أَْو َكًَلًما هََذا َمْعنَاهُ.« لَْم أَْكُسَكهَا لِتَْلبََسهَا، َولَِكْن لِتَبِيَعهَا»اْلَحِريِر الَّتِي َكَساهَا ُعَمَر 

 -أقوال الفقهاء:

 يكره بيع الجرير.)طاوس(■

 -األحاديث:

ِ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َ تَبَاَرَك َوتََعالَى »قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ إنَّ َّللاَّ

َم اْلَحِريَر َوثََمنَهُ  َم اْلَمْيتَةَ َوثََمنَهَا َوَحرَّ َم اْلَخْمَر َوثََمنَهَا، َوَحرَّ ضعيف() ُمَعاِويَةُ ْبُن «)َحرَّ

 َصالٍِح َوهَُو َضِعيٌف(

نَا والزانية[م َمْسأَلَة  1111ابتياع َولَد الزِّ

انِيَِة َحًَلٌل  نَى، َوالزَّ نَى َّل تَبِْعهُ َوَّل -َواْبتِيَاُع َولَِد الزِّ ينَا ..َعْن ُمَجاِهٍد قَاَل: َولَُد الزِّ : ُروِّ

 تَْشتَِرِه، َوَّل تَأُْكْل ثََمنَهُ.

 ِ ةَ فِي أََحٍد ُدوَن َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّ  -)و( َّل ُحجَّ ُ اْلبَْيَع{  -ى َّللاَّ }َوأََحلَّ َّللاَّ

ًَلةُ َوالسًََّلُم  -[ َوقَْد أََمَر ٢٧١]البقرة:  نَى  -َعلَْيِه الصَّ بِبَْيِع اِْلََمِة اْلَمْحُدوَدِة فِي الزِّ

ابَِعةَ. اٍت إَذا َزنَْت الرَّ  ثًََلَث َمرَّ

 1111َمْسأَلَة بَْيع ُجلُود الميتات[م

ا َشْعُرهُ َوَعْظُمهُ  -ْيُع ُجلُوِد اْلَمْيتَاِت ُكلِّهَا َحًَلٌل إَذا ُدبَِغْت، َوَكَذلَِك ِجْلُد اْلِخْنِزيِر َوبَ  َوأَمَّ

 فًََل.

 ِ ِة قَْولِنَا: قَْوُل َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -َوَّل يَِحلُّ ِعظَاُم اْلَمْيتَِة أَْصًًل .. بُْرهَاُن ِصحَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ إنَّهَا َمْيتَةٌ، قَاَل إنَّهَا » -َم َوَسلَّ  هًَلَّ أََخُذوا إهَابَهَا فََدبَُغوهُ فَاْنتَفَُعوا بِِه؟ قَالُوا: يَا َرُسوَل َّللاَّ

 «َحُرَم أَْكلُهَا

بَاِغ، َوأَْخبََر أَنَّ أَ  -َعلَْيِه السًََّلُم  -فَأََمَر  ْكلَهَا َحَراٌم، َواْلبَْيُع بِأَْن يُْنتَفََع بُِجلُوِد اْلَمْيتَِة بَْعَد الدِّ

، فَهَُو َداِخٌل فِي التَّْحلِيِل..َوِمْن َعَجائِِب اْحتَِجاِج اْلَمالِِكيِّيَن هَهُنَا قَْولُهُْم: إنَّ   َمْنفََعةٌ بًَِل َشكٍّ

ْعُر فًََل يَ  وُف َوالشَّ ا الصُّ يُش تُْسقِيِه اْلَمْيتَةُ، َوأَمَّ فَلَْو  -ُموُت اْلِجْلَد يَُموُت، َوَكَذلَِك الرِّ

وُف َوالشَّْعُر  ا الصُّ يُش، َوأَمَّ ُعِكَس قَْولُهُْم، فَقِيَل لَهُْم: بَْل اْلُجلُوُد َّل تَُموُت َوَكَذلَِك الرِّ

 فَتُْسقِيِه اْلَمْيتَةُ؟ بِأَيِّ َشْيٍء َكانُوا يَْنفَِصلُوَن، َوهَْل ِهَي إّلَّ َدْعَوى َكَدْعَوى..
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 -أقوال الفقهاء:

 ف بجواز بيع جلود الميتة هو قول : الشافعي وأبي حنيفة.قول المؤل■

 ّل يجوز بيع جلود الميتات وإن دبغت ويباح بيع صوفها.)مالك(■

 ّل يجوز بيع صوف الميتة.)الشافعي(■

 بَأَْس بِِريِش اْلَمْيتَِة.)حماد بن أبي سليمان(■ 

بَْيِر يجوز اِّلْنتِفَاَع بَِعْظِم اْلفِيِل َوبَْيَعهُ.) طَاُوٌس، وَ ■ َوَمنََع  -اْبُن ِسيِريَن، َوُعْرَوةُ ْبُن الزُّ

، َوَغْيُرهُ(  ِمْنهُ الشَّافِِعيُّ

َي َشْيئًّا ِمْن ِكتَابَتِِه[م  1111َمْسأَلَة بَْيُع اْلُمَكاتَِب قَْبَل أَْن يَُؤدِّ

َي َشْيئًا ِمْن ِكتَابَتِِه َجائٌِز، َوتَبْ  طُُل اْلِكتَابَةُ بَِذلَِك، فَإِْن أَدَّى ِمْنهَا َوبَْيُع اْلُمَكاتَِب قَْبَل أَْن يَُؤدِّ

، َوبَطَلَْت اْلِكتَابَ  ةُ َشْيئًا َحُرَم بَْيُع َما قَابََل ِمْنهُ َما أَدَّى، َوَجاَز بَْيُع َما قَابََل ِمْنهُ َما لَْم يَُؤدِّ

ا  أَْن يَُكوَن أَدَّى ُعْشَر ِكتَابَتِِه، فَإِنَّ ِمْثُل  -فِيَما بِيَع ِمْنهُ، َوبَقَِي َما قَابََل ِمْنهُ َما أَدَّى ُحًرً

َوهََذا َمَكاٌن  -َكثَُر أَْو قَلَّ  -َويَُجوُز بَْيُع تِْسَعِة أَْعَشاِرِه، َوهََكَذا فِي ُكلِّ ُجْزٍء  -ُعْشَرهُ ُحرٌّ 

 اْختَلََف النَّاُس فِيِه...

 1111َمْسأَلَة بَْيُع اْلُمَدبَِّر َواْلُمَدبََّرِة[م

 ُع اْلُمَدبَِّر، َواْلُمَدبََّرِة، َحًَلٌل لَِغْيِر َضُروَرٍة، َولَِغْيِر َدْيٍن َّل َكَراهَةَ فِي َشْيٍء ِمْن َذلَِك.َوبَيْ 

َوهَُو قَْوُل  -َويَْبطُُل التَّْدبِيُر بِاْلبَْيِع، َكَما تَْبطُُل اْلَوِصيَّةُ بِبَْيِع اْلُموَصى بِِعْتقِِه َوَّل فَْرَق 

 ، َوأَبِي ُسلَْيَماَن...الشَّافِِعيِّ 

 1111]َمْسأَلَة بَْيُع َولَِد اْلُمَدبََّرِة ِمْن َغْيِر َسيِِّدَها[م

َوبَْيُع َما  -َحًَلٌل  -َحَملَْت بِِه قَْبَل التَّْدبِيِر أَْو بَْعَدهُ  -َوبَْيُع َولَِد اْلُمَدبََّرِة ِمْن َغْيِر َسيِِّدهَا 

 .-ْن تَُكاتََب َوبَْعَد أَْن ُكوتِبَْت َما لَْم تَُؤدِّ َشْيئًا ِمْن ِكتَابَتِهَا: َحًَلٌل َولََدْت اْلُمَكاتَبَةُ قَْبَل أَ 

 َوبَْيُع َولَِد أُمِّ اْلَولَِد ِمْن َغْيِر َسيِِّدِه قَْبَل أَْن تَُكوَن أُمَّ َولٍَد: َحًَلٌل.

 اْلُمَدبََّرةُ بَْعَد التَّْدبِيِر. هََذا ُكلُّهُ َّل ِخًَلَف فِي َشْيٍء ِمْنهُ، إّلَّ َما َحَملَْت بِهِ 

ا َما َولََدْت أُمُّ اْلَولَِد ِمْن َغْيِر َسيِِّدهَا بَْعَد أَْن َصاَرْت أُمَّ َولٍَد: فََحَراٌم بَْيُعهُ، َوُحْكُمهُ   َوأَمَّ

ِه...  َكُحْكِم أُمِّ

 1111]َمْسأَلَة بَْيُع اْلُمْعتَِق إلَى أََجٍل أَْو بِِصفٍَة[م

أَلَةٌ: َوبَْيُع اْلُمْعتَِق إلَى أََجٍل، أَْو بِِصفٍَة: َحًَلٌل َما لَْم يَِجْب لَهُ اْلِعْتُق بُِحلُوِل َمسْ  - ١١١٦

فَِة، َكَمْن قَاَل لَِعْبِدِه: أَْنَت ُحرٌّ َغًدا، فَلَهُ بَْيُعهُ َما لَْم يُْصبِْح اْلَغُد، أَْو َكَمْن قَاَل لَ  هُ: تِْلَك الصِّ

فَاَق َمِريِضي: فَلَهُ بَْيُعهُ َما لَْم يُفِْق َمِريُضهُ؛ ِِلَنَّهُ َعْبٌد َما لَْم يَْستَِحقَّ اْلِعْتَق أَْنَت ُحرٌّ إَذا أَ 

، َوأَبِي َحنِيفَةَ، َوأَبِي ُسلَْيَماَن َوأَْصَحابِِهْم... -  َوهَُو قَْوُل الشَّافِِعيِّ

ْلَعة فِي السوق بِأَقَل  ِمْن سعرها أَ   1111ْو بِأَْكثَر[م]َمْسأَلَة بَْيع السِّ

وَق ِمْن أَْهلِِه، أَْو ِمْن َغْيِر أَْهلِِه، أَْن يَبِيَع ِسْلَعتَهُ بِأَقَلَّ ِمْن ِسْعِرهَا فِ  ي َوَجائٌِز لَِمْن أَتَى السُّ

وِق، َوبِأَْكثََر  ْلطَاِن. -السُّ وِق َعلَْيِه فِي َذلَِك، َوَّل لِلسُّ  َوَّل اْعتَِراَض ِِلَْهِل السُّ

 -لفقهاء:أقوال ا

 لَْيَس لَهُ أَْن يَبِيَع بِأَقَلَّ ِمْن ِسْعِرهَا، َويُْمنَُع ِمْن َذلَِك َولَهُ أَْن يَبِيَع بِأَْكثََر.)المالكية(■ 
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ا أَْن يَْمنَُعوهُ ِمْن التَّْرِخيِص َعلَى اْلُمْسلِِميَن، َويُبِيُحوَن لَهُ  قال المؤلف: َوهََذا َعَجٌب ِجًدً

 َذا لََعَجٌب..التَّْغلِيَةَ إنَّ هَ 

 -اآلثار:

َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب: أَنَّ ُعَمَر َمرَّ بَِحاِطِب ْبِن أَبِي بَْلتََعةَ َوهَُو يَبِيُع َزبِيبًا لَهُ ■ 

ا أَْن تَْرفََع َعْن ُسوقِنَا.)ضعيف()  ْعِر، َوإِمَّ ا أَْن تَِزيَد فِي السِّ وِق، فَقَاَل لَهُ ُعَمُر: إمَّ بِالسُّ

 َد ْبَن اْلُمَسيِِّب لَْم يَْسَمْع ِمْن ُعَمَر إّلَّ نَْعيَهُ النُّْعَماَن ْبَن ُمْقِرٍن فَقَْط(َسِعي

لُوهُ بَِما َّل يَُجوُز، َوإِنََّما  قال المؤلف: لَْو َصحَّ لََكانُوا قَْد أَْخطَئُوا فِيِه َعلَى ُعَمَر، فَتَأَوَّ

ْعِر، يُِريُد أَْن تَبِيَع ِمْن اْلَمَكايِيِل أََراَد ُعَمُر بَِذلَِك لَْو َصحَّ َعْنهُ بِقَ  ا أَْن تَِزيَد فِي السِّ ْولِِه إمَّ

ا تَبِيُع بِهََذا الثََّمِن، َوهََذا ِخًَلُف قَْولِِهْم  هََذا الَِّذي َّل يَُجوُز أَْن يُظَنَّ بُِعَمَر  -أَْكثََر ِممَّ

 .َغْيُرهُ، فََكْيَف َوقَْد َجاَء َعْن ُعَمَر ُمبَيَّنًا

ينَا هََذا اْلَخبََر َعْنهُ   ⬇⬇َكَما ُروِّ

بِيَب بِاْلَمِدينَِة ■  َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب قَاَل: َوَجَد ُعَمُر َحاِطَب ْبَن أَبِي بَْلتََعةَ يَبِيُع الزَّ

بِأَْبَوابِنَا، َوأَْفنِيَتِنَا، فَقَاَل: َكْيَف تَبِيُع يَا َحاِطٌب؟ فَقَاَل: ُمدَّْيِن، فَقَاَل ُعَمُر: تَْبتَاُعوَن 

َوأَْسَواقِنَا، تَْقطَُعوَن فِي ِرقَابِنَا. ثُمَّ تَبِيُعوَن َكْيَف ِشْئتُْم، بِْع َصاًعا، َوإِّلَّ فًََل تَبِْع فِي 

 أَْسَواقِنَا، َوإِّلَّ فَِسيبُوا فِي اِْلَْرِض ثُمَّ اْجلِبُوا ثُمَّ بِيُعوا َكْيَف ِشْئتُْم.

بِيِب َكَما يَِجُب أَْن يُظَنَّ بُِعَمَر.فَهََذا َخبَ   ُر ُعَمَر َمَع َحاِطٍب فِي الزَّ

َرُر  وِق قُْلنَا: هََذا بَاِطٌل، بَْل فِي قَْولُِكْم أَْنتُْم الضَّ فَإِْن قَالُوا: فِي هََذا َضَرٌر َعلَى أَْهِل السُّ

هََذا اْلُمْحِسِن إلَى النَّاِس، َوَّل َضَرَر فِي  َعلَى أَْهِل اْلبَلَِد ُكلِِّهْم، َوَعلَى اْلَمَساِكيِن، َوَعلَى

ُصوا َكَما فََعَل هََذا فَْليَْفَعلُوا، َوإِّلَّ فَهُْم  وِق؛ ِِلَنَّهُْم إْن َشاُءوا أَْن يَُرخِّ َذلَِك َعلَى أَْهِل السُّ

 أَْملَُك بِأَْمَوالِِهْم َكَما هََذا أَْملَُك بَِمالِِه.

ةُ اْلقَاِطَعةُ  ِ َواْلُحجَّ : }إِّل أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َعْن تََراٍض ِمْنُكْم{ -تََعالَى  -فِي هََذا قَْوُل َّللاَّ

ُ اْلبَْيَع{ ]البقرة: ٢٢]النساء:   [ .٢٧١[ وقَْوله تََعالَى: }َوأََحلَّ َّللاَّ

وِق أَْن يشاركوه فِيَها[م  1111]َمْسأَلَة اْبتَاَع ِسْلَعة فِي السوق فَأََراَد أَْهُل السُّ

وِق،  وِق فًََل يَِحلُّ أَْن يُْحَكَم َعلَْيِه بِأَْن يُْشِرُكهُ فِيهَا أَْهُل تِْلَك السُّ َوَمْن اْبتَاَع ِسْلَعةً فِي السُّ

ةً   َوهَُو قَْوُل النَّاِس. -َوِهَي لُِمْشتَِريهَا َخاصَّ

ْعلَُم أََحًدا قَالَهُ َغْيَرهُْم َوهَُو ظُْلٌم َوقَاَل اْلَمالِِكيُّوَن: يُْجبَُر َعلَى أَْن يُْشِرُكوهُ فِيهَا، َوَما نَ 

 ِ  : }إِّل أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َعْن تََراٍض ِمْنُكْم{-تََعالَى  -ظَاِهٌر، َويُْبِطلُهُ قَْوُل َّللاَّ

وِق بِهََذا فِي َغْيِرِهْم َّل لَهُْم  ينَا ..ِّ : َكَما رُ -بَْل قَْد َجاَء َعْن ُعَمَر اْلُحْكُم َعلَى أَْهِل السُّ وِّ

وِق إلَْيِه فَاْبتَاُعوهُ، فَقَاَل ■ َعْن ُمْسلِِم ْبِن ُجْنُدٍب قَاَل: قَِدَم اْلَمِدينَةَ طََعاٌم فََخَرَج أَْهُل السُّ

لَهُْم ُعَمُر: أَفِي ُسوقِنَا هََذا تَتَِّجُروَن؟ أَْشِرُكوا النَّاَس، أَْو اُْخُرُجوا فَاْشتَُروا ثُمَّ اْئتُوا 

 .فَبِيُعوا

نَاَعِة ِمْن  َرِر َعلَى اْلُمْسلِِميَن؛ ِِلَنَّ أَْهَل الصِّ َوهََذا الَِّذي َحَكَم بِِه اْلَمالِِكيُّوَن أَْعظَُم الضَّ

، َويَتَّفِقُوَن َعلَى أَنْ  ْلَعِة الَّتِي يَبِيُعهَا اْلَجالُِب أَْو اْلُمْضطَرُّ وِق يَتََواَطئُوَن َعلَى إَماتَِة السِّ  السُّ

ُدوا فِيهَا، َويَْتُرُكوا َواِحًدا ِمْنهُْم يَُسوُمهُ َحتَّى يَْتُرَك اْلُمْضطَرُّ َعلَى ُحْكِمِه، ثُمَّ َّل يَِزي
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 ِ ، َوقَْد قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ  -يَْقتَِسُمونَهَا بَْينَهُْم، َوهََذا َواِجٌب َمْنُعهُْم ِمْنهُ؛ ِِلَنَّهُ ِغشٌّ َصلَّى َّللاَّ

 « .ْيَس ِمنَّا َمْن َغشَّنَالَ : »-َعلَْيِه َوَسلََّم 

 1111]َمْسأَلَة اْلبَْيع بالبرائة ِمْن ُكل  َعْيب[م

َم َعلَيَّ بَِعْيٍب  َواْلبَْيُع هََكَذا  -َوَّل يَُجوُز اْلبَْيُع بِاْلبََراَءِة ِمْن ُكلِّ َعْيٍب، َوَّل َعلَى أَْن َّل يُقَوَّ

ِ  فَاِسٌد َمْفُسوٌخ أَبًَدا.. فَْلنَْذُكْر اْْلنَ  ِة قَْولِنَا بَِحْوِل َّللاَّ تِِه  -تََعالَى  -اْلبُْرهَاَن َعلَى ِصحَّ -َوقُوَّ

: َوهَُو أَنَّ َمْن بَاَع بَِشْرِط أَْن َّل يُقَاَم َعلَْيِه بَِعْيٍب إْن ُوِجَد، فَهَُو بَْيٌع فَاِسٌد بَاِطٌل؛ ِِلَنَّهُ 

 ِ ٌم.-تََعالَى  -اْنَعقََد َعلَى َشْرٍط لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ ، َواْلِغشُّ ُمَحرَّ  ، فَهَُو بَاِطٌل، َوِِلَنَّهُ ِغشٌّ

نَا فَلَْيَس ِمنَّا: »-َعلَْيِه السًََّلُم  -قَاَل  يُن النَِّصيَحةُ : »-َعلَْيِه السًََّلُم  -َوقَاَل « َمْن َغشَّ الدِّ

ِة اْلُمْسلِِميَن َوعَ  ِ َولَِرُسولِِه َولِِكتَابِِه َوِِلَئِمَّ تِِهمْ ّلِِلَّ  « ..امَّ

 -أقوال الفقهاء:

َعلَِمهُ اْلبَائُِع أَْو لَْم  -يجوز اْلبَْيِع بِاْلبََراَءِة، َوليَس لِْلُمْشتَِري اْلقِيَاَم بَِعْيٍب أَْصًًل ■ 

 يَْعلَْمهُ.)أبو حنيفة(

ْجَما⊙ ا قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ فَإِنَّهُْم قَالُوا: قَْد َصحَّ اْْلِ ُع اْلُمتَيَقَُّن َعلَى أَنَّهُ إَذا قال المؤلف: َوأَمَّ

اهُ فَإِنَّهُ يَْبَرأُ ِمْنهُ، َوَّل فَْرَق بَْيَن تَْفِصيلِِه َعْيبًا َعْيبًا َوبَْيَن إْجمَ  الِِه بَاَع َوبَِرَئ ِمْن َعْيٍب َسمَّ

َحابَِة َكَما َذَكْرنَا عَ  ْن اْبِن ُعَمَر، َوَزْيِد ْبِن اْلُعيُوَب، َوقَالُوا: قَْد ُرِوَي قَْولُنَا َعْن بَْعِض الصَّ

وَن  ا « .. بِاْلُمْسلِِميَن ِعْنَد ُشُروِطِهمْ »ثَابٍِت، َولََعلَّهُْم يَْحتَجُّ اْلُمْسلُِموَن ِعْنَد »فَأَمَّ

..« ُشُروِطِهمْ  ْمنَا: أَنَّهُ بَاِطٌل َّل يَِصحُّ  فَقَْد قَدَّ

َحابَِة فَقَْد  َوايَةُ َعْن بَْعِض الصَّ ا الرِّ ةَ فِي قَْوِل بَْعِضِهْم ُدوَن بَْعٍض َوأَمَّ  -اْختَلَفُوا، َوَّل ُحجَّ

ا قَْولُهُْم: َّل فَْرَق بَْيَن تَْفِصيِل اْلُعيُوِب َوبَْيَن إْجَمالِهَا، فََكَذبُوا، بَْل بَْينَهَُما أَْعظَُم  َوأَمَّ

َق َوبَِرَئ ِمْنهُ، َوإَِذا أَْجَمَل اْلُعيُوَب فَقَْد اْلفَْرِق؛ ِِلَنَّهُ إَذا َسمَّى اْلَعْيَب َوَوقََف َعلَْيِه فَقَْد َصدَ 

، فََصاَرْت َصْفقَةً اْنَعقََدْت َعلَى اْلَكِذِب فَِهَي َمْفُسوَخةٌ،  َكَذَب بِيَقِيٍن؛ ِِلَنَّ اْلُعيُوَب تَتََضادُّ

 َوَكْيَف َّل يَُكوُن فَْرٌق بَْيَن َصْفقَِة ِصْدٍق َوَصْفقَِة َكِذٍب ..

َعلَِمهُ اْلبَائُِع أَْو لَْم يَْعلَْمهُ.) ُسْفيَاُن، َواْلَحَسُن ْبُن  -بَِشْيٍء ِمْن َذلَِك ِمْن اْلُعيُوِب  َّل يَْبَرأُ ■ 

، َوأَبُو ُسلَْيَماَن(  َحيٍّ

ا لَ ■  ةً فَإِنَّهُ يَْبَرأُ بِِه ِممَّ ْم يَْعلَْم َّل يَْبَرأُ بَِذلَِك ِمْن َشْيٍء ِمْن اْلُعيُوِب إّلَّ فِي اْلَحيََواِن َخاصَّ

ا َعلَِمهُ ِمْن ُعيُوبِِه فََكتََمهُ.)الشافعي وهو قول  ِمْن ُعيُوِب اْلَحيََواِن اْلَمبِيِع، َوَّل يَْبَرأُ ِممَّ

 مالك في الموطأ(

ا َعلِمَ ■  ا لَْم يَْعلَْم، َوَّل يَْبَرأُ ِممَّ ةً، فَيَْبَرأُ ِممَّ قِيِق َخاصَّ فََكتََم.)مالك  َّل يَْبَرأُ بَِذلَِك إّلَّ فِي الرَّ

 في قوله الثاني(

ْلطَاِن لِْلَمْغنَِم، أَْو َعلَى ُمْفلٍِس.-َّل يَْنتَفُِع بِاْلبََراَءِة إّلَّ فِي ثًََلثَِة أَْشيَاَء فَقَْط ■   َوهَُو بَْيُع السُّ

ةً لُِكلِّ أََحٍد. قِيِق َخاصَّ ةً فِي الرَّ  َوالثَّانِي: اْلَعْيُب اْلَخفِيُف َخاصَّ

ةً.)مالك في قوله الذي رجع إليه(َوالثَّا قِيَق فِي ُعْهَدِة الثًََّلِث َخاصَّ  لُِث: فِيَما يُِصيُب الرَّ

َّل يَْبَرأُ أََحٌد َوإِْن بَاَع بِاْلبََراَءِة، إّلَّ ِمْن َعْيٍب بَيَّنَهُ َوَوَضَع يََدهُ َعلَْيِه.)شريح وعطاء ■ 

 وأبو عثمان النهدي(
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 -اآلثار:

اَن النَّْهِديِّ قَاَل: َما َرأَْيتهْم يُِجيُزوَن ِمْن الدَّاِء إّلَّ َما بَيَّْنت َوَوَضْعت يََدك َعْن أَبِي ُعْثمَ ■ 

 َعلَْيِه.

قال المؤلف: َولَْو َوَجَد اْلَحنَفِيُّوَن، َواْلَمالِِكيُّوَن ِمْثَل هََذا لَطَاُروا بِِه ُكلَّ َمطَاٍر؛ ِِلَنَّ أَبَا 

َحابَِة ُعْثَماَن أَْدَرَك َجِميَع  لَهُْم َعْن آِخِرِهْم  -الصَّ ِ  -أَوَّ ُ َعلَْيِه  -َوأَْدَرَك َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 إّلَّ أَنَّهُ لَْم يَْلقَهُ. -َوَسلََّم 

َحابَِة َوهََذا إْجَماعٌ   ..فَلَْو َوَجُدوا ِمْثَل هََذا فِيَما يَْعتَقُِدونَهُ لَقَالُوا: إنََّما ُذِكَر َذلَِك َعْن الصَّ

ِ قَاَل: إنَّ أَبَاهُ بَاَع ُغًَلًما لَهُ بِاْلبََراَءِة فََخاَصَمهُ اْلُمْشتَِري إلَى ■  َعْن َسالِِم ْبِن َعْبِد َّللاَّ

ِه لِي فَقَاَل اْبُن ُعَمَر: بِْعته بِاْلبََراَءِة، فَقََضى  ُعْثَماَن َوقَاَل: بَاَعنِي َعْبًدا َوبِِه َداٌء لَْم يَُسمِّ

لَى اْبِن ُعَمَر بِأَْن يَْحلَِف لَقَْد بَاَعهُ اْلُغًَلَم َوَما بِِه َداٌء يَْعلَُمهُ، فَأَبَى اْبُن ُعَمَر ِمْن ُعْثَماُن عَ 

 أَْن يَْحلَِف َواْرتََجَع اْلَعْبَد.

ِ ْبِن ُعَمَر َعْن أَبِيِه: أَنَّهُ بَاَع ِسْلَعةً َكانَْت لَهُ بِاْلبَرَ  اَءِة، ثُمَّ َذَكَر اْلَخبََر َعْن َسالِِم ْبِن َعْبِد َّللاَّ

ِميَن بِتََماِمِه، َوقََضى ُعْثَماُن َعلَْيِه بِاْليَِميِن: أَنَّهُ َما بَاَعهُ َوبِِه َداٌء يَْعلَُمهُ فََكِرهَ اْبُن ُعَمَر اْليَ 

ْلَعةَ.  َواْرتََجَع السِّ

 1111]َمْسأَلَة بَْيع اْلَمَصاِحف وكتب اْلُعلُوم[م

ِِلَنَّ الَِّذي يُبَاُع  -َعَربِيُّهَا َوَعَجِميُّهَا  -اْلَمَصاِحِف َجائٌِز، َوَكَذلَِك َجِميُع ُكتُِب اْلُعلُوِم َوبَْيُع 

قُّ أَْو اْلَكاَغُد أَْو اْلقِْرطَاُس َواْلِمَداُد، َواِْلَِديُم  َوِحْليَةً إْن  -إْن َكانَْت ُمَجلََّدةً  -إنََّما هَُو الرَّ

 ا فَقَْط.َكانَْت َعلَْيهَ 

ةُ ُكلُّهَا  ا اْلِعْلُم فًََل يُبَاُع؛ ِِلَنَّهُ لَْيَس ِجْسًما .. َواْلُحجَّ ِ -َوأَمَّ ُ -تََعالَى  -: قَْوُل َّللاَّ : }َوأََحلَّ َّللاَّ

َم َعلَْيُكْم{ ]اِلنعام-َعزَّ َوَجلَّ  -[ َوقَْولُهُ ٢٧١اْلبَْيَع{ ]البقرة:  َل لَُكْم َما َحرَّ : : }َوقَْد فَصَّ

١١٢. ] 

ْل لَنَا تَْحِريَمهُ: }َوَما َكاَن َربَُّك نَِسيًًا{  فَبَْيُع اْلَمَصاِحِف ُكلِّهَا َحًَلٌل، إْذ لَْم يُفَصِّ

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن.■  قول المؤلف َوهَُو قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، َوَمالٍِك، َوالشَّافِِعيِّ

باع المصحف.) عبد َّللا بن يزيد، ومسروق، وشريح ّل نأخذ لكتاب َّللا ثمنا وّل ي■

والنخعي وعلقمة وابن سيرين وسالم بن عبد َّللا بن عمر وكره بيعها الزهري وعبيدة 

 السلماني والحسن(

اشتر المصاحف وّل تبعها.)ابن المسيب وابن جبير وقتادة وأبو سلمة بن عبد ■

 الرحمن بن عوف

ِد ْبِن َعلِيِّ ْبِن اْلُحَسْيِن( والشعبيَوهَُو قَْوُل اْلَحَكِم ْبنِ   ُعتَْيبَةَ، َوُمَحمَّ

 -اآلثار:

 ■ ِ ِ ْبِن َشقِيٍق قَاَل: َكاَن أَْصَحاُب َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعْبِد َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ْبيَاِن بِاِْلَْرِش   ُموَن َذلَِك.يَُعظِّ  -يَْكَرهُوَن بَْيَع اْلَمَصاِحِف، َوتَْعلِيَم الصِّ
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َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر قَاَل: قَاَل اْبُن ُعَمَر: َوِدْدت أَنِّي قَْد َرأَْيت أَنَّ اِْلَْيِدَي تُْقطَُع فِي بَْيِع ■ 

 اْلَمَصاِحِف.

ِف ْبِن َمالٍِك قَاَل: َشِهْدت فَْتَح تُْستََر َمَع أَبِي ُموَسى اِْلَْشَعِريِّ فَأََصْبنَا■   َعْن ُمطَرِّ

وِس َوَمَعهُ َرْبَعةٌ فِيهَا ِكتَاٌب، َوَمَعنَا أَِجيٌر نَْصَرانِيٌّ فَقَاَل: تَبِيُعونِي هَِذِه  َداْنيَاَل بِالسُّ

ِ لَْم نَبِْعك قَاَل: فَإِنَّ الَّ  ةٌ أَْو ِكتَاُب َّللاَّ ْبَعةَ َوَما فِيهَا؟ قَالُوا: إْن َكاَن فِيهَا َذهٌَب أَْو فِضَّ ِذي الرَّ

ِ فِيهَا ِكتَ  ْبَعةَ بِِدْرهََمْيِن، َوَوهَْبنَا لَهُ -تََعالَى  -اُب َّللاَّ ، فََكِرهُوا بَْيَعهُ، قَاَل: فَبِْعنَاهُ الرَّ

 اْلِكتَاَب.

قال المؤلف: إنََّما َكِرهُوا اْلبَْيَع نَْفَسهُ لَْيَس ِمْن أَْجِل أَنَّ اْلُمْشتَِرَي َكاَن نَْصَرانِيًًا؛ أََّل تََرى 

 َوهَبُوهُ لَهُ بًَِل ثََمٍن. أَنَّهُْم قَدْ 

 َعْن َعْلقََمةَ َعْن اْبِن َمْسُعوٍد أَنَّهُ َكِرهَ ِشَراَء اْلَمَصاِحِف َوبَْيَعهَا.■ 

 َعْن َعطَاٍء َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل فِي اْلَمَصاِحِف: اْشتَِرهَا َوَّل تَبِْعهَا.■ 

ِ قَاَل فِي اْلمَ ■  َصاِحِف: اْشتَِرهَا َوَّل تَبِْعهَا.)ضعيف()عن أبي َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ

 الزبير من غير طريق الليث بن سعد(

َعْن َعْبِد اْلَجبَّاِر ْبِن َعْمٍرو اِْلَْيلِيِّ قَاَل: َكاَن اْبُن ُمَصبٍِّح يَْكتُُب اْلَمَصاِحَف فِي َزَماِن ■ 

َواْبُن ُمَصبٍِّح،  -وع() اْبُن َحبِيٍب َساقِطٌ ُعْثَماَن َويَبِيُعهَا َوَّل يُْنَكُر َذلَِك َعلَْيِه.)موض

 ِ بَْيِر، َوطَْلُق ْبُن السَّْمِح: َّل يَْدِري أََحٌد َمْن هُْم ِمْن َخْلِق َّللاَّ تََعالَى  -َواْلَحاِرُث ْبُن أَبِي الزُّ

 ، َوَعْبُد اْلَجبَّاِر ْبُن َعْمٍرو َساقِطٌ َولَْم يُْدِرْك ُعْثَماَن(-

ُجِل أَْن يَبِيَعهَا َعْن اْبِن عَ ■  َوَّل يََرى بَأًْسا بَِما  -يَتَِّخُذهَا َمْتَجًرا  -بَّاٍس أَنَّهُ َكاَن يَْكَرهُ لِلرَّ

 َعِملَْت يََداهُ ِمْنهَا أَْن يَبِيَعهُ.)ضعيف() َوبَُكْير ْبُن ِمْسَماٍر َضِعيٌف(

 1111]َمْسأَلَةٌ َمْن بَاَع ِسْلَعةًّ بِثََمٍن ُمَسم ًّى[م

ى قَِريبًا أَْو بَِعيًدا فَلَهُ أَْن يَْبتَاَع تِْلَك َوَمْن  ى َحالَّةً، أَْو إلَى أََجٍل ُمَسًمً بَاَع ِسْلَعةً بِثََمٍن ُمَسًمً

ْلَعةَ ِمْن الَِّذي بَاَعهَا ِمْنهُ بِثََمٍن ِمْثِل الَِّذي بَاَعهَا بِِه ِمْنهُ، َوبِأَْكثََر ِمْنهُ، َوبِأَقَلَّ َحاًّلً  ، السِّ

ى أَْقَرَب ِمْن الَِّذي بَاَعهَا ِمْنهُ إلَْيِه، أَْو أَْبَعَد َوِمْثلَهُ، ُكلُّ َذلَِك َحًَلٌل َّل َوإِلَ  ى أََجٍل ُمَسًمً

َكَراِهيَةَ فِي َشْيٍء ِمْنهُ، َما لَْم يَُكْن َذلَِك َعْن َشْرٍط َمْذُكوٍر فِي نَْفِس اْلَعْقِد، فَإِْن َكاَن َعْن 

 ْفُسوٌخ أَبًَدا َمْحُكوٌم فِيِه بُِحْكِم اْلَغْصِب ..َشْرٍط فَهَُو َحَراٌم مَ 

ِ -بُْرهَاُن َذلَِك  ُ اْلبَْيَع{ ]البقرة: -تََعالَى  -: قَْوُل َّللاَّ  [ .٢٧١: }َوأََحلَّ َّللاَّ

َم َعلَْيُكْم{ ]اِلنعام:  َل لَُكْم َما َحرَّ  [ .١١٢وقَْوله تََعالَى: }َوقَْد فَصَّ

ا َحًَلَّلِن بِنَصِّ اْلقُْرآِن َولَْم يَأِْت تَْفِصيُل تَْحِريِمِهَما فِي ِكتَاٍب َوَّل ُسنٍَّة، فَهََذاِن بَْيَعاِن فَهُمَ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َرُسوِل َّللاَّ [ فَلَْيَسا ٤٦: }َوَما َكاَن َربَُّك نَِسيًًا{ ]مريم: -َصلَّى َّللاَّ

 بَِحَراٍم.

ا اْشتَِراطُ َذلَِك فَلِقَوْ  ِ َوأَمَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِل َرُسوِل َّللاَّ ُكلُّ َشْرٍط لَْيَس فِي ِكتَاِب » -َصلَّى َّللاَّ

ِ فَهَُو بَاِطٌل َوإِْن َكاَن ِمائَةَ َشْرطٍ  بَا َكَما َذَكْرنَا فَتََحيًََّل «.. َّللاَّ ا قَْولُهُْم: إنَّهَُما أََراَدا الرِّ َوأَمَّ

ُ بِهََذا اْلَعَمِل؟ فََجَوابُهُْم  بَا َكَما َذَكْرتُْم فَتََحيًََّل بِهََذا اْلَعَمِل، فَبَاَرَك َّللاَّ أَنَّهَُما إْن َكانَا أََراَدا الرِّ

ا ِمْن َمْعِصيَةِ  بَا اْلَحَراِم إلَى اْلبَْيِع اْلَحًَلِل، َوفَرَّ  فِيِهَما، فَقَْد أَْحَسنَا َما َشاَءا إْذ هََربَا ِمْن الرِّ
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 ِ ْنَكاِرِه إ -تََعالَى  -َّللاَّ تَْيِن ِْلِ ، َولَقَْد أََساَء َما َشاَء َمْن أَْنَكَر هََذا َعلَْيِهَما، َوأَثَِم َمرَّ لَى َما أََحلَّ

 ِ ُ  -إْحَسانَهَُما، ثُمَّ لَِظنِِّه بِِهَما َما لََعلَّهَُما لَْم يَْخِطْر بِبَالِِهَما، َوقَْد قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

  «الظَّنُّ أَْكَذُب اْلَحِديثِ : »-َم َعلَْيِه َوَسلَّ 

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابِِهَما.■  قول المؤلف هو قول :َالشَّافِِعيِّ

ْلَعةَ ثُمَّ بَاَعهَا ِمْن اْلبَائِِع لَهَا ِمْنهُ بِأَقَلَّ ِمْن الثَّمَ ■  ِن َمْن اْشتََرى ِسْلَعةً بِثََمٍن َما َوقَبََض السِّ

ٌل ، الَِّذي اْشتََراهَا بِِه قَْبَل أَْن يَْنقَُد هَُو الثََّمَن الَِّذي َكاَن اْشتََراهَا هَُو بِِه: فَاْلبَْيُع الثَّانِي بَاطِ 

هَا فَإِْن بَاَعهَا ِمْن الَِّذي َكاَن اْبتَاَعهَا ِمْنهُ بَِدنَانِيَر، َوَكاَن هَُو قَْد اْشتََراهَا بَِدَراِهَم أَْو اْبتَاعَ 

ِن بَِدنَانِيَر ثُمَّ بَاَعهَا ِمْن بَائِِعهَا بَِدَراِهَم فَإِْن َكاَن قِيَمةُ الثََّمِن الثَّانِي أَقَلَّ ِمْن قِيَمِة الثَّمَ 

ِل فَإِنَّهُ َّل يَُجوُز.  اِْلَوَّ

هَا هَُو ِمْنهُ بِِسْلَعٍة: َجاَز فَإِْن َكاَن اْشتََراهَا بَِدنَانِيَر أَْو بَِدَراِهَم ثُمَّ بَاَعهَا ِمْن الَِّذي اْبتَاعَ 

َكاَن ثََمنُهَا أَقَلَّ ِمْن الثََّمِن الَِّذي اْشتََراهَا بِِه أَْو أَْكثََر ، فَإِْن اْبتَاَعهَا فِي ُكلِّ َما  -َذلَِك 

ْبتَاَعهَا بِِه ِمْنهُ فَهَُو َذَكْرنَا بِثََمٍن ثُمَّ بَاَعهَا ِمْن بَائِِعهَا ِمْنهُ بِثََمٍن أَْكثََر ِمْن الثََّمِن الَِّذي ا

ِل فَهَُو يَْحُرُم َعلَى َشِريِكِه فِي  َجائٌِز ، َوُكلُّ َما يَْحُرُم فِي هَِذِه اْلَمْسأَلَِة َعلَى اْلبَائِِع اِْلَوَّ

ْلَعةُ ِمْنهَا، َوَعلَى َوِكيلِِه، َوَعلَى ُمَدبَِّرِه، َوَعلَى ُمَكاتَبِ  ِه، َوَعلَى َعْبِدِه التَِّجاَرِة الَّتِي تِْلَك السِّ

 اْلَمأُْذوِن لَهُ فِي التَِّجاَرِة.)أبو حنيفة(

ى، ثُمَّ اْبتَاَعهَا هَُو ِمْن الَِّذي اْبتَاَعهَا ِمْنهُ ■  ى إلَى أََجٍل ُمَسًمً َمْن اْشتََرى ِسْلَعةً بِثََمٍن ُمَسًمً

 ُجْز.بِأَْكثََر ِمْن َذلَِك الثََّمِن إلَى ِمْثِل َذلَِك اِْلََجِل لَْم يَ 

ى ثُمَّ اْشتََراهَا ِمْنهُ الَِّذي َكاَن بَاَعهَا  فَإِْن اْبتَاَع ِسْلَعةً لَْيَسْت طََعاًما َوَّل َشَرابًا بِثََمٍن ُمَسًمً

ِمْن ِمْنهُ قَْبَل أَْن يَْقبَِضهَا ِمْنهُ بِأَقَلَّ ِمْن َذلَِك الثََّمِن أَْو بِأَْكثََر فًََل بَأَْس بِِه، إّلَّ أَْن يَُكوَن 

 أَْهِل اْلَعْينَِة َوقَْد نَقََدهُ الثََّمَن فًََل َخْيَر فِيِه.

ى فَإِنَّهُ َّل يَُجوُز لَهُ أَْن يَبِيَعهَا ِمْن الَِّذي بَاعَ  ى إلَى أََجٍل ُمَسًمً هَا فَإِْن اْبتَاَع ِسْلَعةً بِثََمٍن ُمَسًمً

َعٍة تَُساِوي أَقَلَّ ِمْن َذلَِك الثََّمِن نَْقًدا، أَْو إلَى أََجٍل ِمْنهُ بِثََمٍن أَقَلَّ ِمْن َذلَِك الثََّمِن، أَْو بِِسلْ 

هُ أَقَلَّ ِمْن َذلَِك اِْلََجِل أَْو ِمْثلِِه: لَْم يَُجْز َشْيٌء ِمْن َذلَِك َولَهُ أَْن يَبِيَعهَا ِمْن الَِّذي بَاَعهَا ِمنْ 

ى أََجٍل أَقَلَّ ِمْن َذلَِك اِْلََجِل، أَْو ِمْثلِِه، َولَْيَس لَهُ أَْن بِثََمٍن أَْكثََر ِمْن َذلَِك الثََّمِن نَْقًدا، أَْو إلَ 

ٍة يَبِيَعهَا ِمْن بَائِِعهَا ِمْنهُ بِثََمٍن أَْكثََر ِمْن َذلَِك الثََّمِن إلَى أَْبَعَد ِمْن َذلَِك اِْلََجِل، َوَّل بِِسْلعَ 

 ِمْن َذلَِك اِْلََجِل.)مالك(تَُساِوي أَْكثََر ِمْن َذلَِك الثََّمِن إلَى أَْبَعَد 

َّل بَأَْس بِأَْن يَْشتَِرَي الشَّْيَء إلَى أََجٍل ثُمَّ يَبِيَعهُ ِمْن الَِّذي اْشتََراهُ ِمْنهُ بِأَقَلَّ ِمْن الثََّمِن ■ 

 إَذا قَاَصَصهُ.)ابن سيرين(

 -األحاديث واآلثار:

ْت: َدَخْلنَا َعلَى َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن، َوأُمِّ َولٍَد عن اْلَعالِيَةَ بِْنِت أَْيفََع ْبِن ُشَرْحبِيَل، قَالَ ■ 

ائَِة لَِزْيِد ْبِن أَْرقََم فَقَالَْت أُمُّ َولَِد َزْيِد ْبِن أَْرقََم: إنِّي بِْعت ُغًَلًما ِمْن َزْيِد ْبِن أَْرقََم بِثََمانِمِ 

ِمائٍَة فَقَالَْت َعائَِشةُ: أَْبلِِغي َزْيًدا أَنَّك قَْد أَْبَطْلت ِدْرهٍَم نَِسيئَةً إلَى اْلَعطَاِء َواْشتََرْيتُهُ بِِستِّ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِجهَاَدك َمَع َرُسوِل َّللاَّ إّلَّ أَْن يَتُوَب، بِْئَسَما اْشتََرْيت َوبِْئَسَما  -َصلَّى َّللاَّ
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الَْت }فََمْن َجاَءهُ َمْوِعظَةٌ ِمْن َربِِّه َشَرْيت قَالَْت: أََرأَْيت إْن لَْم آُخْذ إّلَّ َرْأَس َمالِي؟ قَ 

فَاْنتَهَى فَلَهُ َما َسلََف{.)ضعيف()امرأة أبي إسحاق مجهولة لَْم يَْرِو َعْنهَا أََحٌد َغْيُر 

فَهُ  فَهُ ُشْعبَةُ بِأَْقبَِح التَّْضِعيِف، َوَضعَّ َزْوِجهَا، َوَولَُدهَا يُونُُس، َعلَى أَنَّ يُونَُس قَْد َضعَّ

ثَنَا اْبُن َمْسُعوٍد(يَ  ا، َوقَاَل فِيِه ُشْعبَةُ: أََما قَاَل لَُكْم: َحدَّ  ْحيَى اْلقَطَّاُن، َوأَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل ِجًدً

: قَْد َصحَّ أَنَّهُ ُمَدلٌِّس، َوأَنَّ اْمَرأَةَ أَبِي إِْسَحاَق لَْم تَْسَمْعهُ ِمْن أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن، قال المؤلف

هُ لَْم يَْذُكْر َعْنهَا َزْوُجهَا، َوَّل َولَُدهَا: أَنَّهَا َسِمَعْت ُسَؤاَل اْلَمْرأَِة ِِلُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن، َوَذلَِك أَنَّ 

َوَّل َجَواَب أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن لَهَا، إنََّما فِي َحِديثِهَا: َدَخْلت َعلَى أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن، أَنَا، َوأُمُّ َولٍَد 

َؤاُل فِي َذلَِك  -ْرقََم، فََسأَلَْتهَا أُمُّ َولَِد َزْيِد ْبِن أَْرقََم لَِزْيِد ْبِن أَ  َوهََذا يُْمِكُن أَْن يَُكوَن َذلَِك السُّ

ثَنَاهُ   ..⬇⬇اْلَمْجلِِس، َويُْمِكُن أَْن يَُكوَن فِي َغْيِرِه، فََوَجْدنَا: َما َحدَّ

بِيِعيِّ َعْن اْمَرأَةِ ■ ًُ  أَبِي السَّفَِر: أَنَّهَا بَاَعْت ِمْن َزْيِد ْبِن أَْرقََم َخاِدًما  َعْن أَبِي إِْسَحاَق السَّ

ةَ أُمَّ لَهَا بِثََمانِِمائَِة ِدْرهٍَم إلَى اْلَعطَاِء، فَاْحتَاَج فَاْبتَاَعْتهَا ِمْنهُ بِِستِِّمائَِة ِدْرهٍَم فََسأَلَْت َعائِشَ 

َس َما اْشتََرْيت ِمَراًرا، أَْبلِِغي َزْيَد ْبَن أَْرقََم أَنَّهُ قَْد اْلُمْؤِمنِيَن؟ فَقَالَْت: بِْئَس َما َشَرْيت َوبِئْ 

بَطََل ِجهَاُدهُ إْن لَْم يَتُْب؟ قَالَْت: فَإِْن لَْم آُخْذ إّلَّ َرْأَس َمالِي قَالَْت َعائَِشةُ: }فََمْن َجاَءهُ 

 .[ ٢٧١َمْوِعظَةٌ ِمْن َربِِّه فَاْنتَهَى فَلَهُ َما َسلََف{ ]البقرة: 

بِيِعيِّ َعْن اْمَرأَتِِه قَالَْت: َسِمْعت اْمَرأَةَ أَبِي السَّفَِر تَقُوُل: َسأَْلت ■  َعْن أَبِي إِْسَحاَق السَّ

َعائَِشةَ أُمَّ اْلُمْؤِمنِيَن فَقُْلت: بِْعت َزْيَد ْبَن أَْرقََم َخاِدًما إلَى اْلَعطَاِء بِثََمانِِمائَِة ِدْرهٍَم 

ِستِِّمائَِة ِدْرهٍَم؟ فَقَالَْت لَهَا َعائَِشةُ بِْئَس َما َشَرْيت أَْو بِْئَس َما اْشتََرْيت َواْبتَْعتهَا ِمْنهُ بِ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَْبلِِغي َزْيَد ْبَن أَْرقََم أَنَّهُ قَْد أَْبطََل ِجهَاَدهُ َمَع َرُسوِل َّللاَّ إّلَّ أَْن  -َصلَّى َّللاَّ

ت إْن أََخْذت َرْأَس َمالِي؟ قَالَْت: َّل بَأَْس }فََمْن َجاَءهُ َمْوِعظَةٌ ِمْن يَتُوَب؟ قَالَْت: أَفََرأَيْ 

 [ .٢٧١َربِِّه فَاْنتَهَى فَلَهُ َما َسلََف{ ]البقرة: 

قال المؤلف: فَبَيََّن ُسْفيَاُن الدَّفِينَةَ الَّتِي فِي هََذا اْلَحِديِث َوأَنَّهَا لَْم تَْسَمْعهُ اْمَرأَةُ أَبِي 

َحاَق ِمْن أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن، َوإِنََّما َرَوْتهُ َعْن اْمَرأَِة أَبِي السَّفَِر، َوِهَي الَّتِي بَاَعْت ِمْن َزْيٍد، إِسْ 

َوِهَي أُمُّ َولٍَد لَِزْيٍد، َوِهَي فِي اْلَجهَالَِة أََشدُّ َوأَْقَوى ِمْن اْمَرأَِة أَبِي إِْسَحاَق، فََصاَرْت 

ِ  -دَّ ِمْنهَا َجهَالَةً َونَِكَرةً َمْجهُولَةً َعْن أَشَ  اْلَحْمُد ، َولَْيَس بَْيَن  -تََعالَى  -فَبَطََل ُجْملَةً َوّلِِلَّ

َوايَةُ َما َرَوى ُسْفيَاُن.  يُونَُس، َوبَْيَن ُسْفيَاَن نِْسبَةٌ فِي الثِّقَِة َواْلِحْفِظ، فَالرِّ

ُجِل يَبِيُع اْلَجرِ ■  يَْعنِي بُِدوِن  -يَرةَ إلَى َرُجٍل فََكِرهَ أَْن يَْشتَِريَهَا َعْن اْبِن َعبَّاٍس فِي الرَّ

 َما بَاَعهَا.

 ⬇⬇قال المؤلف: فَهَُو َرْأٌي ِمْنهُ، َوقَْد َخالَفَهُ اْبُن ُعَمرَ 

وِن َما َعْن ُمَجاِهٍد قَاَل: ُذِكَر ِّلْبِن ُعَمَر َرُجٌل بَاَع َسْرًجا بِنَْقٍد، ثُمَّ أََراَد أَْن يَْبتَاَعهُ بِدُ ■ 

 بِِه بَاَعهُ قَْبَل أَْن يَْنتَقَِد، فَقَاَل اْبُن ُعَمَر: لََعلَّهُ لَْو بَاَعهُ ِمْن َغْيِرِه بَاَعهُ بُِدوِن َذلَِك، َولَْم يَرَ 

 بَأًْسا.

 1111]َمْسأَلَة بَْيع ُدور َمكَّة[م

ُ تََعالَى  -َوبَْيُع ُدوِر َمكَّةَ  هَا َّللاَّ  ًَلٌل، َوقَْد َذَكْرنَاهُ فِي " ِكتَاِب اْلَحجِّ "َواْبتِيَاُعهَا حَ  -أََعزَّ

 1111]بيع األعمى بالصفة[ م
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ِحيِح، َوَّل فَْرَق؛ ِِلَنَّهُ لَْم يَأِْت قُْرآٌن، َوَّل  فَِة َجائٌِز َكالصَّ َوبَْيُع اِْلَْعَمى، أَْو اْبتِيَاُعهُ بِالصِّ

ُ اْلبَْيَع{ ]البقرة: ُسنَّةٌ بِاْلفَْرِق بَْيَن َشْيٍء فِي َشْيٍء ِمْن َذلِ  [ فََدَخَل فِي ٢٧١َك }َوأََحلَّ َّللاَّ

ِ  -َذلَِك اِْلَْعَمى، َواْلبَِصيُر   التَّْوفِيُق. -تََعالَى  -َوبِاّلَِلَّ

 1111]َمْسأَلَة بَْيع اْلَعْبد وابتياعه ِمْن َغْير أذن ِسيَدْه[م

َجائٌِز، َما لَْم يَْنتَِزْع َسيُِّدهُ َمالَهُ فَإِْن اْنتََزَعهُ فَهَُو  َوبَْيُع اْلَعْبِد، َواْبتِيَاُعهُ بَِغْيِر إْذِن َسيِِّدهِ 

ُف فِيِه، بُْرهَاُن َذلَِك  يِِّد، َّل يَِحلُّ لِْلَعْبِد التََّصرُّ ِ -ِحينَئٍِذ َماُل السَّ : -تََعالَى  -: قَْوُل َّللاَّ

ُ اْلبَْيَع{ ]البقرة:  ا ِمْن َعْبٍد...[ فَلَْم يَُخصَّ حُ ٢٧١}َوأََحلَّ َّللاَّ  ًرً

 -األحاديث:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َحَجَم النَّبِيَّ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس ■  َعْبٌد لِبَنِي بَيَاَضةَ فَأَْعطَاهُ النَّبِيُّ  -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -  صحيح(«)هِ أَْجَرهُ َوَكلََّم َسيَِّدهُ فََخفََّف َعْنهُ ِمْن َضِريبَتِ  -َصلَّى َّللاَّ

أَْعطَاهُ أَْجَرهُ فَلَْو لَْم يَُكْن لَهُ َما  -َعلَْيِه السًََّلُم  -قال المؤلف: فََصحَّ أَنَّ اْلَعْبَد يَْملُِك ِِلَنَّهُ 

يِِّد أَْخَذهُ بِأَْمِرِه  -أَْعطَاهُ َما لَْيَس لَهُ  ِمْن  بِأَْن يَُخفَِّف َعْنهُ  -َعلَْيِه السًََّلُم  -َوَصحَّ أَنَّ لِلسَّ

يِِّد أَْخَذ َكْسِب َعْبدِ  ِه َخَراِجِه، فََصحَّ أَنَّ َماَل اْلَعْبِد لَهُ َما لَْم يَْنتَِزْعهُ َسيُِّدهُ، َوَصحَّ أَنَّ لِلسَّ

 لِنَْفِسِه.

 1111]َمْسأَلَة بَْيُع اْلَمْرأَِة اْلبِْكِر َوالثَّيَِّب[م

ْوِج َواَلَّتِي َّل  َوبَْيُع اْلَمْرأَِة ُمْذ تَْبلُُغ اْلبِْكِر َذاتِ  اِْلَِب، َوَغْيِر َذاِت اِْلَِب َوالثَّيِِّب َذاِت الزَّ

 َزْوَج لَهَا َجائٌِز، َواْبتِيَاُعهَا َكَذلَِك، لَِما َذَكْرنَاهُ قَْبُل فِي " ِكتَاِب اْلَحْجِر "

 1111]بيع المعدن[م

ْن َمالِِه، فَإِْن َكاَن َمْعِدَن َذهٍَب لَْم يَِحلَّ بَْيُعهُ َوَمْن َملََك َمْعِدنًا لَهُ َجاَز بَْيُعهُ؛ ِِلَنَّهُ َماٌل مِ 

ِة  بَِذهٍَب؛ ِِلَنَّهُ َذهٌَب بِأَْكثََر ِمْنهُ، إْذ الذَّهَُب َمْخلُوٌق فِي َمْعِدنِِه َكَما هَُو هَُو، َجائٌِز بِاْلفِضَّ

ِة، فَإِْن  مَّ ٍة أَْو بَِذهٍَب يًَدا بِيٍَد نَْقًدا َوإِلَى أََجٍل َوَحاًّلً فِي الذِّ ٍة َجاَز بَْيُعهُ بِفِضَّ َكاَن َمْعِدَن فِضَّ

ةَ هُنَالَِك، َوإِنََّما يَْستَِحيُل تَُرابُهُ بِالطَّْبِخ فِ  ِة، َوإِلَى أََجٍل؛ ِِلَنَّهُ َّل فِضَّ مَّ ةً.نَْقًدا، أَْو فِي الذِّ  ضَّ

 1111َمْسأَلَة بَْيُع اْلَكأَلِ[م

فِي أَْرٍض َوبَْعَد قَْلِعِه؛ ِِلَنَّهُ َماٌل ِمْن َماِل َصاِحِب اِْلَْرِض، َوُكلُّ َما َوبَْيُع اْلَكَْلِ َجائٌِز 

تََولََّد ِمْن َماِل اْلَمْرِء فَهَُو ِمْن َمالِِه، َكاْلَولَِد ِمْن اْلَحيََواِن، َوالثََّمِر، َوالنَّبَاِت َواللَّبَِن، 

 ُ وِف، َوَغْيِر َذلَِك: }َوأََحلَّ َّللاَّ [ َولَْم يَأِْت نَصٌّ بِتَْحِريِم بَْيِع ٢٧١اْلبَْيَع{ ]البقرة:  َوالصُّ

َم ٤٦َشْيٍء ِمْن َذلَِك ُكلِِّه: }َوَما َكاَن َربَُّك نَِسيًًا{ ]مريم:  َل لَُكْم َما َحرَّ [ ، }َوقَْد فَصَّ

  َعلَْيُكْم{

 -أقوال الفقهاء:

 أبو حنيفة(َّل يَِحلُّ بَْيُع اْلَكَْلِ إّلَّ بَْعَد قَْلِعِه.)■ 

 ّل يجوْز لَِصاِحِب اِْلَْرِض بَْيَع َكَْلِ أَْرِضِه َويباَح لَهُ أَْن يَْحِميَهُ لَِدَوابِِّه.)طاوس(■ 

 َّل تَأُْكلُوا ثََمَن الشََّجِر فَإِنَّهُ ُسْحٌت.)عكرمة(■ 

 يَكِرهَ بَْيَع اْلَكَْلِ ُكلِِّه.)الحسن(■َ 

 -األحاديث واآلثار:
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ِ »نَّهُ َسِمَع عن أَبي ِخَداٍش " أَ ■ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُجًًل ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -يَقُوُل: إنَّهُ َغَزا َمَع َرُسوِل َّللاَّ ثًََلَث َغَزَواٍت فََسِمَعهُ يَقُوُل:  -َصلَّى َّللاَّ

.)ضعيف() أَبُو ِخَداٍش هَُو ِحبَّاُن ْبُن « َواْلَكَْلُ َوالنَّارُ  اْلُمْسلُِموَن ُشَرَكاُء فِي ثًََلٍث اْلَماءُ 

 َمْجهُوٌل( -َزْيٍد الشَّْرَعبِيُّ نَْفُسهُ 

ا قال المؤلف: فَإِنَّهُْم َّل يَْختَلِفُوَن فِي أَنَّ َمْن أََخَذ َماًء فِي إنَاٍء أَْو َكَْلً فََجَمَعهُ، فَإِنَّهُ يَبِيُعهُمَ 

ةً َعلَْيِهْم. -فِيِهَما أََحٌد  َوَّل يَُشاِرُكهُ   َوهََذا ِخًَلُف ُعُموِم اْلَخبَِر فََعاَد ُحجَّ

فَإِْن قَالُوا: إنََّما َعنَى بِِه اْلَكَْلَ قَْبَل أَْن يُْجَمَع ،قُْلنَا: بَْل اْلَكَْلُ الثَّابُِت فِي اِْلَْرِض َغْيِر 

ْيِه َوتَأِْويلُُكْم َدْعَوى ُمْختَلٌَف فِيهَا َّل بُْرهَاَن َعلَى َوهََذا التَّأِْويُل ُمتَّفٌَق َعلَ  -اْلَمْملُوَكِة 

تِِه.  ِصحَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عن َوْهُب ْبُن ُمنَبٍِّه: قَاَل النَّبِيُّ ■  ْحَت بَْيَع الشََّجِر : »-َصلَّى َّللاَّ اتَّقُوا السُّ

 )ضعيف منقطع(« َوإَِجاَرةَ اِْلََمِة اْلُمَسافَِحِة َوثََمَن اْلَخْمرِ 

 1111]َمْسأَلَة بَْيع آَلت اللَّْهو[م

ْطَرْنِج، َواْلَمَزاِميِر، َواْلِعيَداِن، َواْلَمَعاِزِف، َوالطَّنَابِيِر: َحًَلٌل  قال ابن حزم : َوبَْيُع الشِّ

َرةً فًََل   َضَماَن َعلَى ُكلُّهُ، َوَمْن َكَسَر َشْيئًا ِمْن َذلَِك َضِمنَهُ، إّلَّ أَْن يَُكوَن ُصوَرةً ُمَصوَّ

. -َكاِسِرهَا؛ لَِما َذَكْرنَا قَْبُل؛ ِِلَنَّهَا َماٌل ِمْن َماِل َمالِِكهَا   َوَكَذلَِك بَْيُع اْلُمَغنِّيَاِت َواْبتِيَاُعهُنَّ

: -تََعالَى  -[ ، َوقَاَل ٢٢: }َخلََق لَُكْم َما فِي اِلَْرِض َجِميًعا{ ]البقرة: -تََعالَى  -قَاَل 

ُ اْلبَْيَع{ ]البقرة:  }َوأََحلَّ  َم َعلَْيُكْم{ -تََعالَى  -[ ، َوقَاَل ٢٧١َّللاَّ َل لَُكْم َما َحرَّ : }َوقَْد فَصَّ

.. 

وقال أيضا: أَنَّ نَصَّ اْْليَِة يُْبِطُل اْحتَِجاَجهُْم بِهَا؛ ِِلَنَّ فِيهَا }َوِمَن النَّاِس َمْن يَْشتَِري لَْهَو 

ِ بَِغْيِر ِعْلٍم َويَتَِّخَذهَا هُُزًوا أُولَئَِك لَهُْم َعَذاٌب ُمِهيٌن{ ]لقمان: اْلَحِديِث لِيُِضلَّ َعْن َسبِي ِل َّللاَّ

٤ ِ  هُُزًوا. -تََعالَى  -[ َوهَِذِه ِصفَةٌ َمْن فََعلَهَا َكاَن َكافًِرا، بًَِل ِخًَلٍف، إَذا اتََّخَذ َسبِيَل َّللاَّ

ِ َويَتَِّخُذهَا هُُزًوا لََكاَن َكافًِرا، فَهََذا  َولَْو أَنَّ اْمَرأً اْشتََرى ُمْصَحفًا لِيُِضلَّ  بِِه َعْن َسبِيِل َّللاَّ

 ُ َمْن اْشتََرى لَْهَو اْلَحِديِث لِيَْلتَِهَي بِِه  -َعزَّ َوَجلَّ  -، َوَما َذمَّ قَطُّ -تََعالَى  -هَُو الَِّذي َذمَّ َّللاَّ

 ِ َح نَْفَسهُ، َّل لِيُِضلَّ َعْن َسبِيِل َّللاَّ  ، فَبَطََل تََعلُّقُهُْم بِقَْوِل ُكلِّ َمْن َذَكْرنَا.-تََعالَى  - َويَُروِّ

نَِن، أَْو بَِحِديٍث  ًَلِة بِقَِراَءِة اْلقُْرآِن، أَْو بِقَِراَءِة السُّ َوَكَذلَِك َمْن اْشتََغَل َعاِمًدا َعْن الصَّ

ِ  يَتََحدَُّث بِِه، أَْو يَْنظُُر فِي َمالِِه، أَْو بِِغنَاٍء، أَوْ  -تََعالَى  -بَِغْيِر َذلَِك، فَهَُو فَاِسٌق، َعاٍص ّلِِلَّ

 ، َوَمْن لَْم يَُضيِّْع َشْيئًا ِمْن اْلفََرائِِض اْشتَِغاًّل بَِما َذَكْرنَا فَهَُو ُمْحِسٌن.

، َوَّل َسبِيَل إلَى قِْسمٍ  وا فَقَالُوا: ِمْن اْلَحقِّ اْلِغنَاُء أَْم ِمْن َغْيِر اْلَحقِّ ثَالٍِث؟ فَقَالُوا:  َواْحتَجُّ

 ُ ًلُل{ ]يونس: -َعزَّ َوَجلَّ  -َوقَْد قَاَل َّللاَّ  [٢٢: }فََماَذا بَْعَد اْلَحقِّ إِّل الضَّ

ِ  -فََجَوابُنَا  ِ -التَّْوفِيُق  -تََعالَى  -َوبِاّلَِلَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -: أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

فََمْن نََوى بِاْستَِماِع اْلِغنَاِء َعْونًا َعلَى « اُل بِالنِّيَّاِت َولُِكلِّ اْمِرٍئ َما نََوىإنََّما اِْلَْعمَ »

 ِ فَهَُو فَاِسٌق، َوَكَذلَِك ُكلُّ َشْيٍء َغْيُر اْلِغنَاِء، َوَمْن نََوى بِِه تَْرِويَح  -تََعالَى  -َمْعِصيَِة َّللاَّ

ِ نَْفِسِه لِيَْقَوى بَِذلَِك َعلَى طَاعَ  َويُنَشِّطَ نَْفَسهُ بَِذلَِك َعلَى اْلبِرِّ فَهَُو ُمِطيٌع  -َعزَّ َوَجلَّ  -ِة َّللاَّ

، َوَمْن لَْم يَْنِو طَاَعةً َوَّل َمْعِصيَةً، فَهَُو لَْغٌو َمْعفُوٌّ َعْنهُ  ُمْحِسٌن، َوفِْعلُهُ هََذا ِمْن اْلَحقِّ
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ْنَساِن إلَى بُْستَانِِه ُمتَنَزِّ  ًجا َوِصبَاِغِه ثَْوبَهُ َكُخُروِج اْْلِ هًا، َوقُُعوِدِه َعلَى بَاِب َداِرِه ُمتَفَرِّ

 َّلَزَوْرِديًًا أَْو أَْخَضَر أَْو َغْيَر َذلَِك، َوَمدِّ َساقِِه َوقَْبِضهَا َوَسائِِر أَْفَعالِهِ 

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف بوجوب الضمان على من كسر شيئا من ذلك هو قول:أبي حنيفة.■

لغناء ينبت النفاق في القلب.)النخعي وقال مجاهد وحبيب بن أبي ثابت وعكرمة ا■

 أنه المقصود بلهو الحديث الوارد في اْلية(

 -األحاديث :

أَنَّ أَبَا بَْكٍر َدَخَل َعلَْيهَا َوِعْنَدهَا َجاِريَتَاِن تَُغنِّيَاِن َوتَْضِربَاِن »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن ■ 

ِ َورَ  - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُسوُل َّللاَّ ى بِثَْوبِِه  -َصلَّى َّللاَّ فَاْنتَهََرهَُما أَبُو بَْكٍر، فََكَشَف  -ُمَسًجً

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ َوْجهَهُ َوقَاَل: َدْعهَُما يَا أَبَا بَْكٍر فَإِنَّهَا أَيَّاُم  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)ِعيدٍ 

ِ »ائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن " قَالَْت: َعْن عَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َدَخَل َعلَيَّ َرُسوُل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

َل َوْجهَهُ فََدَخَل أَبُو  َوِعْنِدي َجاِريَتَاِن تَُغنِّيَاِن بِِغنَاِء بَُعاٍث فَاْضطََجَع َعلَى اْلفَِراِش َوَحوَّ

ِ  بَْكٍر فَاْنتَهََرنِي َوقَالَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لِي: أَِمْزَماُر الشَّْيطَاِن ِعْنَد َرُسوِل َّللاَّ ؟ -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاَّ  صحيح(«): َدْعهَُما-َصلَّى َّللاَّ

َعائَِشةَ َوقَاَل فِيِه: َولَْيَستَا  قال المؤلف: فَإِْن قِيَل: قَْد َرَوْيتُْم هََذا اْلَخبََر ِمْن طَِريِق .. َعنْ 

، َوقَْولُهَا بُِمَغنِّيَتَْيِن قُْلنَا: نََعْم، َولَِكنَّهَا قَْد قَالَْت: إنَّهَُما َكانَتَا تَُغنِّيَاِن، فَاْلِغنَاُء ِمْنهَُما قَْد صَ  حَّ

 " لَْيَستَا بُِمَغنِّيَتَْيِن " أَْي لَْيَستَا بُِمْحِسنَتَْيِن.

ةُ فِي إْنَكاِرِه َوهََذا ُكلُّ  ةَ فِيِه، إنََّما اْلُحجَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -هُ َّل ُحجَّ َعلَى أَبِي بَْكٍر  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَْولَهُ: أَِمْزَماُر الشَّْيطَاِن ِعْنَد َرُسوِل َّللاَّ ؟ فََصحَّ أَنَّهُ ُمبَاٌح -َصلَّى َّللاَّ

.ُمْطلٌَق، َّل َكَراهِ   يَةَ فِيِه، َوأَنَّ َمْن أَْنَكَرهُ فَقَْد أَْخطَأَ بًَِل َشكٍّ

َسِمَع اْبُن ُعَمَر ِمْزَماًرا فََوَضَع أُْصبَُعْيِه فِي أُُذنَْيِه، »َعْن نَافٍِع َمْولَى اْبِن ُعَمَر قَاَل: ■ 

: َّل، فََرفََع أُْصبَُعْيِه ِمْن أُُذنَْيِه َونَأَى َعْن الطَِّريِق َوقَاَل لِي: يَا نَافُِع هَْل تَْسَمُع َشْيئًا؟ قُْلتُ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوقَاَل: ُكْنُت َمَع النَّبِيِّ  « َوَسِمَع ِمْثَل هََذا َوَصنََع ِمْثَل هََذا -َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(

ِة هَِذِه اِْلََسانِيِد، َولَْو كَ  ةُ اْلقَاِطَعةُ بِِصحَّ اَن اْلِمْزَماُر َحَراًما قال المؤلف: هَِذِه ِهَي اْلُحجَّ

ِّلْبِن ُعَمَر َسَماَعهُ، َولَْو َكاَن ِعْنَد اْبِن ُعَمَر َحَراًما  -َعلَْيِه السًََّلُم  -َسَماُعهُ لََما أَبَاَح 

ُكوِت َعْنهُ، -َعلَْيِه السًََّلُم  -َسَماُعهُ لََما أَبَاَح لِنَافٍِع َسَماَعهُ، َوَِلََمَر  فََما فََعَل  بَِكْسِرِه َوبِالسُّ

 َشْيئًا ِمْن َذلَِك. -َعلَْيِه السًََّلُم  -

ْنيَا، َكتََجنُّبِِه  -َعلَْيِه السًََّلُم  -َوإِنََّما تََجنََّب  َسَماَعهُ َكتََجنُّبِِه أَْكثََر اْلُمبَاِح ِمْن أَْكثَِر أُُموِر الدُّ

تَُر َعلَى َسْهَوٍة فِي اْلبَْيِت اِْلَْكَل ُمتَِّكئًا، َوأَْن يَبِيَت ِعْنَدهُ ِدينَاٌر أَْو  ِدْرهٌَم، َوأَْن يَُعلَِّق السُّ

تُُر اْلُمَوشَّى فِي بَْيِت فَاِطَمةَ فَقَْط  ِ  -َوالسُّ  التَّْوفِيُق. -تََعالَى  -َوبِاّلَِلَّ

َمْسِجِد فََدَعانِي َجاَء َحبٌَش يَْزفِنُوَن فِي يَْوِم ِعيٍد فِي الْ »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت: ■ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -النَّبِيُّ  َحتَّى َوَضْعُت َرْأِسي َعلَى َمْنِكبِِه فََجَعْلُت أَْنظُُر إلَى  -َصلَّى َّللاَّ
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 صحيح(«)لَِعبِِهْم َحتَّى ُكْنُت أَنَا الَّتِي اْنَصَرْفُت َعْن النَّظَرِ 

ِ  َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمٍر اْلُجهَنِيِّ قَالَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -" قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُكلُّ : »-َصلَّى َّللاَّ

ُجِل بِقَْوِسِه، أَْو تَأِْديبَهُ فََرَسهُ، أَْو ُمًَلَعبَتَهُ  ُجُل فَبَاِطٌل، إّلَّ َرْمَي الرَّ َشْيٍء يَْلهُو بِِه الرَّ

ِ «)اْمَرأَتَهُ، فَإِنَّهُنَّ ِمْن اْلَحقِّ   ْبُن َزْيِد ْبِن اِْلَْزَرِق َمْجهُوٌل(ضعيف() َعْبُد َّللاَّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عن ُعْقبَةُ ْبُن َعاِمٍر قَاَل َرُسوُل َّللاَّ لَْيَس لَْهُو اْلُمْؤِمِن إّلَّ : »-َصلَّى َّللاَّ

 )ضعيف()َخالُِد ْبُن َزْيٍد َمْجهُوٌل( -ثُمَّ َذَكَرهُ « ثًََلثٌ 

ِ، َوَجابَِر ْبَن ُعبَْيٍد اِْلَْنَصاِريَّْيِن َعْن َعطَاِء ْبِن أَبِي ■  َربَاٍح َرأَْيت َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -يَْرِميَاِن فَقَاَل أََحُدهَُما لِْْلَخِر " أََما َسِمْعت َرُسوَل َّللاَّ يَقُوُل:  -َصلَّى َّللاَّ

ِ فَهُوَ » ُجِل اْمَرأَتَهُ،  ُكلُّ َشْيٍء لَْيَس ِمْن ِذْكِر َّللاَّ لَِعٌب، َّل يَُكوُن أَْربََعةً: ُمًَلَعبَةُ الرَّ

ُجِل  ُجِل بَْيَن اْلَغَرَضْيِن، َوتَْعلِيُم الرَّ ُجِل فََرَسهُ، َوَمْشُي الرَّ َوتَأِْديُب الرَّ

بَاَحةَ   ضعيف(«)السِّ

ْهِريَّ اْلَمْذُكوَر فِيِه لَْيَس قال المؤلف: هََذا َحِديٌث َمْغُشوٌش ُمَدلٌَّس ُدْلَسةَ ُسوٍء؛ ِِلَنَّ ال زُّ

ينَاهُ أَْيًضا: ِمْن  ِحيِم.. َوُروِّ هَُو اْبَن ِشهَاٍب، لَِكنَّهُ َرُجٌل ُزْهِريٌّ َمْجهُوٌل اْسُمهُ َعْبُد الرَّ

 طَِريِق أَْحَمَد ْبِن ُشَعْيٍب..

مَّ لَْيَس فِيِه إّلَّ أَنَّهُ َسْهٌو َولَْغٌو )وفيه( َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن بُْخٍت َغْيُر َمْشهُوٍر بِاْلَعَدالَِة، ثُ 

 َولَْيَس فِيِه تَْحِريٌم.

ُ َعْنهَا  -َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن النَّبِيِّ  -َرِضَي َّللاَّ قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

َم اْلُمَغنِّيَةَ َوبَْيَعهَا َوثََمنَ » َ َحرَّ ضعيف() لَْيٌث بن أبي «)هَا َوتَْعلِيَمهَا َواِّلْستَِماَع إلَْيهَاإنَّ َّللاَّ

سليم َوهَُو َضِعيٌف، َوَسِعيُد ْبُن أَبِي َرِزيٍن َوهَُو َمْجهُوٌل َّل يُْدَرى َمْن هَُو َعْن أَِخيِه، 

َي، فََكْيَف أَُخوهُ الَّ  (َوَما أَْدَراك َما َعْن أَِخيِه هَُو َما يُْعَرُف َوقَْد ُسمِّ  ِذي لَْم يَُسمَّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل َرُسوُل َّللاَّ تِي : »-َصلَّى َّللاَّ إَذا َعِملَْت أُمَّ

فََذَكَر ِمْنهُنَّ َواِتََّخُذوا اْلقَْينَاِت، َواْلِمْعَزَف  -َخْمَس َعْشَرةَ َخْصلَةً َحلَّ بِهَا اْلبًََلُء 

ضعيف() َّلِحُق ْبُن اْلُحَسْيِن، «)قَُّعوا ِعْنَد َذلَِك ِريًحا َحْمَراَء، َوَمْسًخا َوَخْسفًافَْليَتَوَ 

، َواْلِحْمِصيُّ   .-َمْجهُولُوَن  -َوِضَراُر ْبُن َعلِيٍّ

ْحَمِن(  َوفََرُج ْبُن فََضالَةَ ِحْمِصيٌّ َمْتُروٌك، تََرَكهُ يَْحيَى، َوَعْبُد الرَّ

ِ » عن ُمَعاِويَة قَالَ ■ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ َعْن تِْسٍع َوأَنَا أَْنهَاُكْم  -َصلَّى َّللاَّ

ُد ْبُن اْلُمهَاِجِر َضِعيٌف، «): اْلِغنَاَء، َوالنَّْوحَ -فََذَكَر فِيِهنَّ  -َعْنهُنَّ اْْلَن  ضعيف() ُمَحمَّ

 َوَكْيَسان مولى معاويةُ َمْجهُوٌل(

ِ اْبَن َمْسُعوٍد ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -يَقُوُل: َسِمْعت َرُسوَل َّللاَّ إنَّ اْلِغنَاَء »يَقُوُل:  -َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف()في إسناده راو مجهول(«)يُْنبُِت النِّفَاَق فِي اْلقَْلبِ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عن أَبي َمالٍِك اِْلَْشَعِريُّ أَنَّهُ َسِمَع النَّبِيَّ ■  يَْشَرُب »يَقُوُل:  -َصلَّى َّللاَّ

ونَهَا بَِغْيِر اْسِمهَا يُْضَرُب َعلَى ُرُءوِسِهْم بِاْلَمَعاِزِف َواْلقَْينَاِت  تِي اْلَخْمَر يَُسمُّ نَاٌس ِمْن أُمَّ

ُ بِِهْم اِْلَْرضَ   ضعيف() ُمَعاِويَةُ ْبُن َصالٍِح َضِعيٌف(«)يَْخِسُف َّللاَّ

َوالظَّاِهُر أَنَّهُ َعلَى اْستِْحًَللِِهْم اْلَخْمَر  -َخاِذ اْلقَْينَاِت قال المؤلف: َكَما أَنَّهُ لَْيَس َعلَى اتِّ 
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. يَانَةُ َّل تُْؤَخُذ بِالظَّنِّ  بَِغْيِر اْسِمهَا، َوالدِّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َمْن َجلََس إلَى : »-َصلَّى َّللاَّ

ُ فِي أُُذنَْيِه اْْلنَُك يَْوَم اْلقِيَاَمةِ  قَْينَةٍ  موضوع() اْلقَاِسِم ْبِن َشْعبَاَن «)فََسِمَع ِمْنهَا َصبَّ َّللاَّ

اٍد و َويَِزيُد ْبُن  اْلِمْصِريُّ و إْبَراِهيُم ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َسِعيٍد و أَْحَمُد ْبُن اْلِغْمِر ْبِن أَبِي َحمَّ

َمِد و ُعبَْيدُ   هَُو اْبُن نَُعْيٍم كلهم مجهولون( -ْبُن ِهَشاٍم اْلَحلَبِيُّ  َعْبِد الصَّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعائَِشةَ قَالَْت: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َمْن َماَت َوِعْنَدهُ َجاِريَةٌ : »-َصلَّى َّللاَّ

ُعَمَر ْبِن ُموَسى وهما .)ضعيف() هَاِشُم ْبُن نَاِصٍح َعْن « ُمَغنِّيَةٌ فًََل تَُصلُّوا َعلَْيهِ 

 مجهوّلن ومكحول لم يلق عائشة.

َ »قال المؤلف: َوَحِديٌث َّل نَْدِري لَهُ طَِريقًا، إنََّما َذَكُروهُ هََكَذا ُمْطلَقًا، ■  -تََعالَى  -أَنَّ َّللاَّ

 َشْيَء. َوهََذا َّل « نَهَى َعْن َصْوتَْيِن َمْلُعونَْيِن: َصْوِت نَائَِحٍة، َوَصْوِت ُمَغنِّيَةٍ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي أَُماَمةَ َسِمْعت َرُسوَل َّللاَّ َّل يَِحلُّ بَْيُع »يَقُوُل:  -َصلَّى َّللاَّ

ِ: }َوِمَن  اْلُمَغنِّيَاِت َوَّل ِشَراُؤهُنَّ َوثََمنُهُنَّ َحَراٌم َوقَْد نََزَل تَْصِديُق َذلَِك فِي ِكتَاِب َّللاَّ

ِ بَِغْيِر ِعْلٍم{ ]لقمان: النَّاِس َمْن يَ  [ اْْليَةَ، ٤ْشتَِري لَْهَو اْلَحِديِث لِيُِضلَّ َعْن َسبِيِل َّللاَّ

 َواَلَِّذي نَْفِسي بِيَِدِه َما َرفََع َرُجٌل قَطُّ َعقِيَرةَ َصْوتِِه بِِغنَاٍء إّلَّ اْرتََدفَهُ َشْيطَانَاِن يَْضِربَانِهِ 

ٌح «)ْسُكتَ َعلَى َصْدِرِه َوظَْهِرِه َحتَّى يَ  ضعيف() إْسَماِعيلبن عياُش َضِعيٌف، َوُمطَرِّ

ِ ْبُن ُزَحَر َضِعيٌف، َواْلقَاِسُم َضِعيٌف، َوَعلِيُّ ْبُن يَِزيَد ِدَمْشقِيٌّ ُمطََّرٌح  َمْجهُوٌل، َوُعبَْيُد َّللاَّ

 َمْتُروُك اْلَحِديِث(

ُ َعلَ  -َعْن أَبِي أَُماَمةَ أَنَّ النَّبِيَّ ■  َم تَْعلِيَم اْلُمَغنِّيَاِت »قَاَل:  -ْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ َ َحرَّ إنَّ َّللاَّ

، َوأَْكَل أَْثَمانِِهنَّ  ، َوبَْيَعهُنَّ ضعيف() َعْن َعْبِد اْلَملِك بن حبيب هالِك، «)َوِشَراَءهُنَّ

 َواْلقَاِسم بن عبد الرحمِن أَْيًضا، َوُموَسى ْبُن أَْعيََن َضِعيٌف(

 ■ ِ ِ لِي إبٌِل، أَفَأَْحُدو فِيهَا؟ قَاَل: نََعْم، » ْبِن ُعَمَر قَاَل: َعْن َعْبِد َّللاَّ قَاَل َرُجٌل يَا َرُسوَل َّللاَّ

قَاَل: أَفَأَُغنِّي فِيهَا؟ قَاَل: اْعلَْم أَنَّ اْلُمَغنَِّي أُُذنَاهُ بِيَِد َشْيطَاٍن يُْرِغُمهُ َحتَّى 

ِغيُر  ضعيف() عن َعْبُد اْلَملِِك بن حبيب،«)يَْسُكتَ   َوهَُو َضِعيٌف( -َواْلُعَمِريُّ الصَّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ تِي » -َصلَّى َّللاَّ يُْمَسُخ قَْوٌم ِمْن أُمَّ

ِ يَْشهَُدوَن أَْن  َماِن قَِرَدةً َوَخنَاِزيَر قَالُوا: يَا َرُسوَل َّللاَّ ُ َوأَنََّك فِي آِخِر الزَّ َّل إلَهَ إّلَّ َّللاَّ

ِ؟  وَن قَالُوا: فََما بَالُهُْم يَا َرُسوَل َّللاَّ ِ؟ قَاَل: نََعْم، َويَُصلُّوَن، َويَُصوُموَن، َويَُحجُّ َرُسوُل َّللاَّ

فُوَف، َويَْشَربُوَن هَِذِه اِْلَْشِربَةَ، فَبَاتُ  وا َعلَى قَاَل: اتََّخُذوا اْلَمَعاِزَف َواْلقَْينَاِت، َوالدُّ

، َولَْم يُْدَر «)لَْهِوِهْم، َوَشَرابِِهْم، فَأَْصبَُحوا قَِرَدةً َوَخنَاِزيرَ  ضعيف() َعْن َرُجٍل لَْم يَُسمَّ

 َمْن هَُو؟(

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي أَُماَمةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ تِي : »-َصلَّى َّللاَّ تَبِيُت طَائِفَةٌ ِمْن أُمَّ

َعلَى لَْهٍو َولَِعٍب، َوأَْكٍل َوُشْرٍب، فَيُْصبُِحوا قَِرَدةً َوَخنَاِزيَر، يَُكوُن فِيهَا َخْسٌف، َوقَْذٌف، 

َويُْبَعُث َعلَى َحيٍّ ِمْن أَْحيَائِِهْم ِريٌح فَتَْنِسفُهُْم، َكَما نََسفَْت َمْن َكاَن قَْبلَهُْم بِاْستِْحًَللِِهْم 

فُوَف، َواِتَِّخاِذِهْم اْلقِيَانَ اْلَحَراَم، َولُْبِسِهْم  ضعيف() َواْلَحاِرُث «)اْلَحِريَر، َوَضْربِِهْم الدُّ

َوُسلَْيُم ْبُن َسالٍِم، َوَحسَّاُن ْبُن أَبِي   ْبُن نَْبهَاَن َّل يُْكتَُب َحِديثُهُ، َوفَْرقٌَد السَّبَِخيُّ َضِعيٌف،
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 ِسنَاٍن، َوَعاِصُم ْبُن َعْمٍرو: َّل أَْعِرفُهُْم(

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي أَُماَمةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َ بََعثَنِي َرْحَمةً » -َصلَّى َّللاَّ إنَّ َّللاَّ

 ، لُِب: َّل يَِحلُّ بَْيُعهُنَّ لِْلَعالَِميَن، َوأََمَرنِي بَِمْحِو اْلَمَعاِزِف، َواْلَمَزاِميِر، َواِْلَْوثَاِن، َوالصُّ

، َوثََمنُهُنَّ َحَرامٌ َوَّل ِشرَ  ، َوَّل التَِّجاَرةُ بِِهنَّ ، َوَّل تَْعلِيُمهُنَّ ضعيف()القاسم «)اُؤهُنَّ

 ضعيف(

ِ  -أَبُو َعاِمٍر   قال■ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَْو أَبُو َمالٍِك اِْلَْشَعِريُّ : أَنَّهُ َسِمَع َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

تِي قَْوٌم يَْستَِحلُّوَن اْلِحَر َواْلَحِريَر، َواْلَخْمَر،  لَيَُكونَنَّ ِمنْ »يَقُوُل:  - أُمَّ

 ضعيف() لَْم يَتَِّصْل َما بَْيَن اْلبَُخاِريِّ َوَصَدقَةَ ْبِن َخالٍِد(«)َواْلَمَعاِزفَ 

ِ لَْو أُْسنَِد َجِميُعهُ أَْو َواِحٌد ِمْنهُ فَأَْكثََر ِمْن طَِريِق الثِّقَاتِ  إلَى َرُسوِل  قال المؤلف: َوَوَّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ ْدنَا فِي اِْلَْخِذ بِِه. -َصلَّى َّللاَّ  لََما تََردَّ

 ■ ِ ِد ْبِن َكْعٍب اْلقَُرِظيِّ " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن ُمَحمَّ َمْن »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ْطَرْنَج  يَْعنِي النَّْردَ  -لَِعَب بِاْلَمْيِسِر  أُ بِاْلقَْيِح َوَدِم  -َوالشِّ ثُمَّ قَاَم يَُصلِّي ِمْثَل الَِّذي يَتََوضَّ

ُ َصًَلتَهُ  ضعيف مرسل() َوَعْبُد اْلَملِِك َساقِطٌ، «)اْلِخْنِزيِر ثُمَّ يَُصلِّي، أَفَنَقُوُل: يَْقبَُل َّللاَّ

 َوَعْبُد اْلَملِِك ْبُن اْلَماِجُشوِن َضِعيٌف(

ِ َعْن َحبَّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ةَ ْبِن َسلٍَم: أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ْطَرْنُج َمْلُعونَةٌ »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ الشِّ

ضعيف منقطع() اْبُن َحبِيٍب «)َمْلُعوٌن َمْن لَِعَب بِهَا، َوالنَّاِظُر إلَْيهَا َكآِكِل لَْحِم اْلِخْنِزيرِ 

 َحبَّةُ ْبُن َسلٍَم َمْجهُوٌل(َّل َشْيَء، َوأََسٌد بن موسى َضِعيٌف، وَ 

 ■ ِ اٍد َعْن أَبِيِه " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْبِن أَبِي َروَّ إنَّ أََشدَّ »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ِ أَْهلَ  ِ اْستَأَْصْلتُهُ، النَّاِس َعَذابًا يَْوَم اْلقِيَاَمِة َصاِحُب الشَّاِه الَِّذي يَقُوُل: قَتَْلتُهُ، َوَّللَاَّ ْكتُهُ، َوَّللَاَّ

 ِ ِ إْفًكا َوُزوًرا َوَكِذبًا َعلَى َّللاَّ  ضعيف منقطع()عبد الملك بن حبيب ّل شئ(«)َوَّللَاَّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َربِيَعةَ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ أَْعلِنُوا النَِّكاَح َواْضِربُوا »قال : -َصلَّى َّللاَّ

بِيِعيُّ َمْجهُوٌل، ثُمَّ هَُو ُمْنقَِطٌع(«)ِغْربَالِ َعلَْيِه بِالْ   ضعيف() َوَعْبُد اْلَملِِك َساقِطٌ، َوالسَّ

 -اآلثار:

، َوقََرظَةَ ْبَن َكْعٍب، َوثَابَِت ْبَن ■  َعْن َعاِمِر ْبِن َسْعٍد اْلبََجلِيِّ أَنَّهُ َرأَى أَبَا َمْسُعوٍد اْلبَْدِريَّ

ٍد  -َوِعْنَدهُْم ِغنَاٌء  َوهُْم فِي ُعْرسٍ  -يَِزيَد  ُ  -فَقُْلت لَهُْم: هََذا َوأَْنتُْم أَْصَحاُب ُمَحمَّ َصلَّى َّللاَّ

َص لَنَا فِي اْلِغنَاِء فِي اْلُعْرِس، َواْلبَُكاِء َعلَى اْلَميِِّت ِمْن »فَقَالُوا:  -َعلَْيِه َوَسلََّم  إنَّهُ َرخَّ

 صحيح(«)َغْيِر نَْوحٍ 

ِد ْبِن ■  ِ ْبِن َجْعفٍَر َعْن ُمَحمَّ ِسيِريَن أَنَّ َرُجًًل قَِدَم اْلَمِدينَةَ بِِجَواٍر فَأَتَى إلَى َعْبِد َّللاَّ

، َوقَاَل ِهَشاٌم: بِاْلُعوِد،  فِّ فََعَرَضهُنَّ َعلَْيِه، فَأََمَر َجاِريَةً ِمْنهُنَّ فَأَْحَدْت، قَاَل أَيُّوُب: بِالدُّ

ِمْن  -َسائَِر اْليَْوِم  -نَظََر إلَى َذلَِك، فَقَاَل اْبُن ُعَمَر: َحْسبُك َحتَّى ظَنَّ اْبُن ُعَمَر أَنَّهُ قَْد 

ْحَمِن إنِّي  ُجُل إلَى اْبِن ُعَمَر فَقَاَل: يَا أَبَا َعْبِد الرَّ َمْزُموِر الشَّْيطَاِن، فََساَوَمهُ، ثُمَّ َجاَء الرَّ

ِ ْبِن َجْعفٍَر فَقَاَل لَهُ: إنَّهُ ُغبَِن ُغبِْنُت بَِسْبِعِمائَِة ِدْرهٍَم، فَأَتَى اْبُن ُعَمَر إلَ  ى َعْبِد َّللاَّ

ا أَْن تَُردَّ َعلَْيِه بَْيَعهُ، فَقَاَل: بَْل نُْعِطيهَ  ا أَْن تُْعِطيَهَا إيَّاهُ، َوإِمَّ  ا إيَّاهُ.بَِسْبِعِمائَِة ِدْرهٍَم، فَأَمَّ

َعى فِي بَْيِع اْلُمَغنِّيَِة، َوهَِذِه أََسانِيُد قال المؤلف: فَهََذا اْبُن ُعَمَر قَْد َسِمَع اْلِغنَاَء َوسَ 
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 َصِحيَحةٌ َّل تِْلَك اْلُملَفَّقَاُت اْلَمْوُضوَعةُ.

 ■ ِ : }َوِمَن النَّاِس َمْن يَْشتَِري لَْهَو اْلَحِديِث -تََعالَى  -َعْن اْبِن َمْسُعوٍد فِي قَْوِل َّللاَّ

ِ{ ]لقمان:   يَةَ، فَقَاَل: اْلِغنَاُء، َواَلَِّذي َّل إلَهَ َغْيُرهُ.[ اْْل ٤لِيُِضلَّ َعْن َسبِيِل َّللاَّ

 َعْن اْبِن َعبَّاٍس فِي هَِذِه اْْليَِة، قَاَل: اْلِغنَاُء، َوِشَراُء اْلُمَغنِّيَِة.■ 

َعْن أَبِي هَاِشٍم اْلُكوفِيِّ َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: الدُّفُّ َحَراٌم، َواْلَمَعاِزُف َحَراٌم: ■ 

 ْزَماُر َحَراٌم، َواْلُكوبَةُ َحَراٌم.َواْلمِ 

: أَنَّ أَْصَحاَب اْبِن َمْسُعوٍد َكانُوا يَْستَْقبِلُوَن اْلَجَواِري فِي اْلَمِدينَِة ■  َعْن إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ

فُوُف فَيَُشقِّقُونَهَا.  َمَعهُنَّ الدُّ

، أَنَّهُ قَاَل: َِلَ ■  ِ َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمٍر اْلُجهَنِيِّ أََحبُّ  -تََعالَى  -ْن أَْعبَُد َوثَنًا ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ْطَرْنِج.  إلَيَّ ِمْن أَْن أَْلَعَب بِالشِّ

 ِ ِ أَْن يَقُوَل َصاِحٌب إنَّ ِعبَاَدةَ اِْلَْوثَاِن ِمْن ُدوِن َّللاَّ قال المؤلف: هََذا َكِذٌب بَْحٌت َوَمَعاَذ َّللاَّ

نُوِب، فََكْيَف أَْن يَُكوَن اْلُكْفُر أََخفَّ ِمْنهَا؟ َويَْحيَى ْبُن يَْعِدلُهَا َشْيٌء  -تََعالَى  - ِمْن الذُّ

 َوأَبُو قَبِيٍل َغْيُر َمْذُكوٍر بِاْلَعَدالَِة. -أَيُّوَب َّل َشْيَء 

ثِيُل الَّتِي أَْنتُْم أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب َمرَّ بِِرَجاٍل يَْلَعبُوَن بِِشْطَرْنٍج فَقَاَل }َما هَِذِه التََّما■ 

لَهَا َعاِكفُوَن{ َِلَْن يُْمِسَك أََحُدُكْم َجْمَرةً َحتَّى تُْطفَى َخْيٌر لَهُ ِمْن أَْن يََمسَّهَا، لَْوَّل أَْن 

ثُمَّ أََمَر بِِهْم فَُحبُِسوا.)ضعيف منقطع()وفيه ابن  -تَُكوَن ُسنَّةً لََضَرْبت بِهَا ُوُجوهَُكْم 

 حبيب(

 1111ْلبَْيُع فِي اْلَمْسِجِد[م]َمْسأَلَة ا

، َواْلبَْيُع قَْبَل طُلُوِع الشَّْمِس َجائٌِز.  َواْلبَْيُع فِي اْلَمْسِجِد َمْكُروهٌ، َوهَُو َجائٌِز َّل يَُردُّ

 ِ ُ -تََعالَى  -َواْبتِيَاُع اْلَمْرِء َما لَْيَس ِعْنَدهُ ثََمنُهُ َجائٌِز؛ لِقَْوِل َّللاَّ اْلبَْيَع{ : }َوأََحلَّ َّللاَّ

.٢٧١]البقرة:   [ َوقَْد ُرِويَْت فِي َذلَِك آثَاٌر َّل تَِصحُّ

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُجَل يَْنُشُد فِي » -َصلَّى َّللاَّ إَذا َرأَْيتُْم الرَّ

 ُ ُ تَِجاَرتَكَ اْلَمْسِجِد فَقُولُوا لَهُ َّل َردَّ َّللاَّ «  َعلَْيَك، َوإَِذا َرأَْيتُُموهُ يَبِيُع فَقُولُوا لَهُ: َّل أَْربََح َّللاَّ

 )صحيح(

 قال المؤلف: لَْيَس فِيِه َمْنٌع ِمْن اْلبَْيِع، َولَِكنَّهَا َكَراِهيَةٌ.

ِ »َعْن َعلِيٍّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ ْوِم قَْبَل طُلُوِع َعْن  -َصلَّى َّللاَّ السَّ

ِ َعْن أَبِيِه «)الشَّْمسِ  بِيُع ْبُن َحبِيٍب َعْن نَْوفَِل ْبِن َعْبِد َّللاَّ َوُكلُّهُْم  -ضعيف() الرَّ

 َمْجهُولُوَن(

ِه ■  ِ »َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

َراِء فِي اْلَمْسِجدِ   ضعيف صحيفة(«)َعْن اْلبَْيِع َوالشِّ

ِه ■  ِ »َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

َرا ًَلِة، َوَعْن اْلبَْيِع، َوالشِّ ضعيف «)ِء فِي اْلَمْسِجدِ َعْن التََّحلُِّق فِي اْلَمْسِجِد قَْبَل الصَّ

 صحيفة(
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ النَّبِيَّ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس ■  اْبتَاَع ِمْن َغْيِرِه بَْيًعا َولَْيَس ِعْنَدهُ  -َصلَّى َّللاَّ

لِِب، ثُمَّ قَاَل: َّل ثََمنُهُ فَأَْربََح فِيِه، فَبَاَعهُ َوتََصدََّق بِالثََّمِن َعلَى أََراِمِل بَنِي َعْبِد اْلُمطَّ 

 ضعيف() ِسَماٌك، َوَشِريٌك َضِعيفَاِن(«)أَْشتَِري بَْعَدهَا َشْيئًا إّلَّ َوِعْنِدي ثََمنُهُ 

 1111]َمْسأَلَة فِي اَِلْحتَِكار[م

ةُ بِالنَّاِس َحَراٌم  َويُْمنَُع  -َسَواٌء فِي اِّلْبتِيَاِع أَْو فِي إْمَساِك َما اْبتَاَع  -َواْلُحْكَرةُ اْلُمِضرَّ

 ِمْن َذلَِك.

َب إَذا أَْسَرُعوا اْلبَْيَع  َواْلُمْحتَِكُر فِي َوْقِت َرَخاٍء لَْيَس آثًِما، بَْل هَُو ُمْحِسٌن؛ ِِلَنَّ اْلُجًلَّ

لَِك أَْكثَُروا اْلَجْلَب، َوإَِذا بَاَرْت ِسْلَعتُهُْم َولَْم يَِجُدوا لَهَا ُمْبتَاًعا تََرُكوا اْلَجْلَب، فَأََضرَّ ذَ 

 ُ : }َوتََعاَونُوا َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى َوّل تََعاَونُوا َعلَى اِْلْثِم -تََعالَى  -بِاْلُمْسلِِميَن، قَاَل َّللاَّ

 [ .٢َواْلُعْدَواِن{ ]المائدة: 

ُحوَن اْلَحِديَث.. ِ اْلَعَدِويِّ ■ فَإِْن قِيَل فَإِنَُّكْم تَُصحِّ ِ َعْن َمْعَمِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ  -: أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   « .َّل يَْحتَِكُر إّلَّ َخاِطئٌ »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ينَا  ِ »أَنَّهُ َسِمَع ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب يَقُوُل: ..■ قُْلنَا: نََعْم، َولَِكنَّنَا ُروِّ َصلَّى  -َكاَن َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ يَ  -َّللاَّ  « .ْحبُِس، نَفَقَةَ أَْهلِِه َسنَةً، ثُمَّ يَْجَعُل َما بَقَِي ِمْن ثََمِرِه َمْجَعَل َماِل َّللاَّ

 قَْد اْحتَبََس قُوَت أَْهلِِه َسنَةً، َولَْم يَْمنَْع ِمْن أَْكثََر. -َعلَْيِه السًََّلُم  -فَهََذا النَّبِيُّ 

َراُء ُمبَاٌح، َواْلَمْذُكوُر بِالذَّمِّ هَُو َغْيُر اْلُمبَاِح  فََصحَّ أَنَّ إْمَساَك َما َّل بُدَّ ِمْنهُ  ُمبَاٌح، َوالشِّ

، فَهََذا اِّلْحتَِكاُر الَِّذي َذَكْرنَاهُ، َوُكلُّ اْحتَِكاٍر فَإِنَّهُ إْمَساٌك، َواِّلْحتَِكاُر َمْذُموٌم،  بًَِل َشكٍّ

َحتَّى يَقُوَم َدلِيٌل بِاْلَمْنِع ِمْن َشْيٍء ِمْنهُ فَهَُو  َولَْيَس ُكلُّ إْمَساٍك َمْذُموًما، بَْل هَُو ُمبَاحٌ 

 اْلَمْذُموُم ِحينَئٍِذ .

 -األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْبِن ُعَمَر َعْن النَّبِيِّ ■  َمْن اْحتََكَر طََعاًما أَْربَِعيَن »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ ِمْنهُ يَْوًما فَقَْد بَِرَئ ِمْن َّللاَّ ةَ «) َوبَِرَئ َّللاَّ ضعيف()َّ أَْصبََغ ْبَن َزْيٍد، َوَكثِيَر ْبَن ُمرَّ

 َمْجهُوَّلِن(

أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب أَْحَرَق طََعاًما اُْحتُِكَر بِِمائَِة أَْلٍف.)ضعيف()ليث بن أبي سليم ■

 ضعيف(

ْحَمِن ْبِن قَْيٍس قَاَل: قَالَ ■َ  ُحبَْيٌش أَْحَرَق لِي َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب بَيَاِدَر  َعْن َعْبِد الرَّ

اْلبَيَاِدُر أَنَاِدُر  -بِالسََّواِد ُكْنت اْحتََكْرتهَا، لَْو تََرَكهَا لََربِْحت فِيهَا ِمْثَل َعطَاِء اْلُكوفَِة 

 الطََّعاِم.

 1111]َمْسأَلَة التَِّجاَرة إلَى أَْرض اْلَحْرب[م

اُر اْلُمْسلُِموَن إَذا َدَخلُوا أَْرَض اْلَحْرِب أُِذلُّوا بِهَا َوَجَرْت َعلَْيِهْم أَْحَكاُم َوإِْن َكاَن التُّ  جَّ

اْلُكفَّاِر، فَالتَِّجاَرةُ إلَى أَْرِض اْلَحْرِب َحَراٌم، َويُْمنَُعوَن ِمْن َذلَِك، َوإِّلَّ فَنَْكَرهُهَا فَقَْط، 

ْوَن بِِه َعلَى اْلُمْسلِِميَن ِمْن َدَوابَّ أَْو ِسًَلٍح أَْو َحِديٍد أَْو َغْيِر َواْلبَْيُع ِمْنهُْم َجائٌِز إّلَّ َما يَ  تَقَوَّ

: }فًَل تَِهنُوا َوتَْدُعوا إِلَى -تََعالَى  -َذلَِك، فًََل يَِحلُّ بَْيُع َشْيٍء ِمْن َذلَِك ِمْنهُْم أَْصًًل، قَاَل 

ْلِم َوأَْنتُُم اِلَْعلَْوَن{ ]محمد:  ُخوُل إلَْيِهْم بَِحْيُث تَْجِري َعلَى الدَّاِخِل أَْحَكاُمهُْم [ فَ ٢١السَّ الدُّ
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ْلِم  ٌم، َوقَاَل  -َوهٌَن َواْنِسفَاٌل َوُدَعاٌء إلَى السَّ : }َوّل تََعاَونُوا َعلَى -تََعالَى  -َوهََذا ُكلُّهُ ُمَحرَّ

ا يَْقَوْوَن بِِه َعلَى اْلُمْسلِِميَن  [ فَتَْقِويَتُهُْم بِاْلبَْيعِ ٢اِْلْثِم َواْلُعْدَواِن{ ]المائدة:  َوَغْيِرِه ِممَّ

 َحَراٌم، َويُنَكَُّل َمْن فََعَل َذلَِك، َويُبَالَُغ فِي طُوِل َحْبِسِه.

 1111]َمْسأَلَة اْشتََرى ِسْلَعةًّ َعلَى السَََّلَمِة ِمْن اْلُعيُوِب فََوَجَدَها َمِعيبَةًّ[م

ًَلَمِة ِمْن اْلُعيُوِب فََوَجَدهَا َمِعيبَةً فَِهَي َصْفقَةٌ َمْفُسوَخةٌ ُكلُّهَا، َوَمْن اْشتََرى ِسْلَعةً َعلَى السَّ 

َدا فِيهَا بَْيًعا آَخَر بِتََراٍض ِمْنهَُما؛ ِِلَنَّ اْلَمِعيَب بًَِل  َّل ِخيَاَر لَهُ فِي إْمَساِكهَا إّلَّ بِأَْن يَُجدِّ

ى َسالًِما فَأُْعِطَي َمِعيبًا، فَاَلَِّذي أُْعِطَي َغْيُر الَِّذي َشكٍّ َغْيُر السَّالِِم، َوهَُو إنََّما اْشتَرَ 

 اْشتََرى فًََل يَِحلُّ لَهُ َما لَْم يَْشتَِر؛ ِِلَنَّهُ أَْكُل َماٍل بِاْلبَاِطِل..

 1111]َمْسأَلَة أشترى ِسْلَعة َولَْم يَْشتَِرط السَلمة ِمْن اْلُعيُوب فوجدها ُمَعيَّبَة[م

، فَإِْن لَْم يَشْ  تَِرْط السًََّلَمةَ، َوَّل بُيَِّن لَهُ َمِعيٌب فََوَجَد َعْيبًا فَهَُو ُمَخيٌَّر بَْيَن إْمَساٍك أَْو َردٍّ

فَإِْن أَْمَسَك فًََل َشْيَء لَهُ؛ ِِلَنَّهُ قَْد َرِضَي بَِعْيِن َما اْشتََرى فَلَهُ أَْن يَْستَْصِحَب ِرَضاهُ، َولَهُ 

ا َوَغْبنًا أَْن يَُردَّ َجِميَع الصَّ  ، َواْلَخِديَعةُ: َحَراَماِن. -ْفقَِة؛ ِِلَنَّهُ َوَجَد َخِديَعةً َوِغًشً  َواْلِغشُّ

َضا بَِما ُغبِنَ   َولَْيَس لَهُ أَْن يُْمِسَك َما اْشتََرى، َويَْرِجَع بِقِيَمِة اْلَعْيِب؛ ِِلَنَّهُ إنََّما لَهُ تَْرُك الرِّ

وِجْب لَهُ َحقًًا فِي َماِل اْلبَائِِع: قُْرآٌن، َوَّل ُسنَّةٌ، بَْل َمالُهُ َعلَْيِه َحَراٌم فِيِه فَقَْط؛ َوِِلَنَّهُ لَْم يُ 

َكَما َذَكْرنَا، َولَْيَس لَهُ َردُّ اْلبَْعِض؛ ِِلَنَّ نَْفَس اْلُمَعاِمِل لَهُ لَْم تَِطْب لَهُ بِبَْعِض َما بَاَع ِمْنهُ 

َوَسَواٌء  -ٍد إّلَّ بِتََراٍض، أَْو بِنَصٍّ يُوِجُب إْحًَللَهُ لَِغْيِرِه ُدوَن بَْعٍض، َوَّل يَِحلُّ َماُل أَحَ 

ْفقَِة أَْو أَْكثََرهَا أَْو أَقَلَّهَا؛ ِِلَنَّهُ لَْم يَأِْت بِاْلفَْرِق بَْيَن َشْيٍء ِمْن ذَ  لَِك: َكاَن اْلَمِعيُب َوْجهَ الصَّ

ِ تََعالَى التَّ  -قُْرآٌن، َوَّل ُسنَّةٌ   ْوفِيُق.َوبِاّلَِلَّ

 1111]َمْسأَلَة أشترى مصراة يَظُن َها لبونا فتبين َغْير َذلَِك[م

اةً َوِهَي َما  اةَ فَقَْط، فَإِنَّ ُحْكَمهَا أَنَّ َمْن اْشتََرى ُمَصرَّ هََذا ُحْكُم ُكلِّ َمِعيٍب َحاَشا اْلُمَصرَّ

ا فََوَجَدهَا قَْد ُربِطَ َضْرُعهَا َحتَّى اْجتََمَع َكاَن يُْحلَُب ِمْن إنَاِث اْلَحيََواِن، َوهَُو يَظُنُّهَا لَبُونً 

ا َحلَبَهَا اْفتََضَح لَهُ اِْلَْمُر: فَلَهُ اْلِخيَاُر ثًََلثَةَ أَيَّاٍم، فَإِْن َشاَء أَْمَسَك َوَّل َشيْ  َء لَهُ، اللَّبَُن، فَلَمَّ

 .َوإِْن َشاَء َردَّهَا َوَردَّ َمَعهَا َصاًعا ِمْن تَْمٍر َوَّل بُدَّ 

اةُ َواِحَدةً أَْو اْثنَتَْيِن أَْو أَْلفًا أَْو أَْكثََر َّل يَُردُّ فِي ُكلِّ َذلَِك إّلَّ َصاعً  ا َوَسَواٌء َكانَْت اْلُمَصرَّ

 َواِحًدا ِمْن تَْمٍر، َوَسَواٌء َكاَن اْشتََراهَا بَِكثِيٍر أَْو بِقَلِيٍل، َولَْو بُِعْشِر َصاِع تَْمٍر.

 -ُن الَِّذي فِي َضْرِعهَا يَْوَم اْشتََراهَا َحاِضًرا َردَّهُ َكَما هَُو َحلِيبًا أَْو َحاِمًضا فَإِْن َكاَن اللَّبَ 

َص فَإِْن َكاَن قَْد اْستَْهلََكهُ َردَّ َمَعهَا لَبَنًا ِمْثلَهُ، َوإِْن َكاَن قَْد َمَخَضهُ أَْو َعقََدهُ َردَّهُ، فَإِْن نَقَ 

، َولَْيَس َعلَْيِه َردُّ َما َحَدَث -ا بَْيَن النَّْقِص َوالتََّماِم؛ ِِلَنَّهُ لَبَُن اْلبَائِِع َعْن قِيَمتِِه لَبَنًا َردَّ مَ 

 ِمْن اللَّبَِن فِي َكْونِهَا ِعْنَدهُ؛ ِِلَنَّهُ َحَدَث فِي َمالِِه فَهَُو لَهُ.

لتَّْمِر َوَّل َشْيٍء َغْيِر اللَّبَِن الَِّذي َكاَن فَإِْن َردَّهَا بَِعْيٍب آَخَر َغْيِر التَّْصِريَِة لَْم يَْلَزْمهُ َردُّ ا

فِي َضْرِعهَا إَذا اْشتََراهَا، فَإِْن اْنقََضْت الثًََّلثَةُ اِْلَيَّاُم، َولَْم يَُردَّهَا بَْعُد لَِزَمْتهُ، َوبَطََل 

 ِخيَاُرهُ إّلَّ ِمْن َعْيٍب آَخَر َغْيِر التَّْصِريَِة.

يَْت ُمَصرَّ  َوِهَي أَْيًضا اْلُمَحفَّلَةُ؛  -اةً؛ ِِلَنَّ التَّْصِريَةَ ِهَي اْلَجْمُع َوهَِذِه ُجِمَع لَبَنُهَا َوإِنََّما ُسمِّ

ةً قَالُوا)أى المخالفين(: هَُو َمْنُسوٌخ بِالتَّْحِريِم فِي  ِِلَنَّهُ قَْد ُحفَِّل لَبَنُهَا فِي َضْرِعهَا.. َوَمرَّ
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بَا؛ ِِلَنَّهُ طََعاٌم ِمْن التَّ  ْمِر بِطََعاٍم ِمْن اللَّبَِن؟ فَقُْلنَا: َكَذْبتُْم َما هَُو لَبٌَن بِطََعاٍم َوَّل بِتَْمٍر، الرِّ

 ُ ةً  -لِْلبَائِِع َعلَى اْلُمْبتَاِع  -تََعالَى  -إنََّما هَُو تَْمٌر أَْوَجبَهُ َّللاَّ اةَ.. َوَمرَّ إْن َردَّ َعلَْيِه اْلُمَصرَّ

إنََّما بَاَعهَا ِمْنهُ بُِمدِّ تَْمٍر أَلَْيَس تَْرِجُع َعلَْيِه َوَصاُع تَْمٍر، أَْو أََرأَْيتُْم  قَالُوا: أََرأَْيتُْم إْن َكانَ 

ةً َعْن نِْصِف َصاِع  ا، أَلَْيَس َصاُع التَّْمِر ِعَوًضا َمرَّ ا أَْو قَلِيًًل ِجًدً إْن َكاَن لَبَنُهَا َكثِيًرا ِجًدً

ةً َعْن ِصيَعاٍن كَ  ا فِي اللَّبَِن، َوَمرَّ ثِيَرٍة ِمْن اللَّبَِن؟ قُْلنَا: َّل، َما هَُو ِعَوًضا َعْن اللَّبَِن، َوأَمَّ

اْبتِيَاِعِه إيَّاهَا بُِمدِّ تَْمٍر فَنَقُوُل: نََعْم، فََكاَن َماَذا؟ }َوَما َكاَن لُِمْؤِمٍن َوّل ُمْؤِمنٍَة إَِذا قََضى 

ُ َوَرُسولُهُ أَْمًرا أَْن يَُكوَن لَهُُم  ةً قَالُوا: ٢٤اْلِخيََرةُ ِمْن أَْمِرِهْم{ ]اِلحزاب: َّللاَّ [.. َوَمرَّ

، َونَْحِو َذلَِك؟ فَقُْلنَا:  َكاَن هََذا اْلُحْكُم إْذ َكانَْت اْلُعقُوبَاُت فِي اِْلَْمَواِل َكَحْرِق َرْحِل اْلَغالِّ

َوايَاِت، َوتِْلَك اِْلَْخبَاُر..َكَذْبتُْم َكَما َكَذَب الشَّْيطَاُن، َوقُْلتُْم َما لَْم يَأِْت قَطُّ فِ   ي َشْيٍء ِمْن الرِّ

 -أقوال الفقهاء:

قول المؤلف بردها ومعها صاعا من تمر هو قول: اللَّْيِث ْبِن َسْعٍد، َوَمالٍِك فِي أََحِد ■

، َوأَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل،  َوأَْصَحابِِهَما، َوأَبِي قَْولَْيِه، َوأَْصَحابِِه، إّلَّ أَْشهََب ،َوهَُو قَْوُل الشَّافِِعيِّ

ثَْوٍر، َوأَبِي ُعبَْيٍد، َوإِْسَحاَق ْبِن َراْهَوْيِه، َوأَبِي ُسلَْيَماَن،و أهل الظاهر، َوأََحُد قَْولَْي أَبِي 

 لَْيلَى(

.)زفر(■  هَا َوَصاًعا ِمْن تَْمٍر أَْو َصاًعا ِمْن َشِعيٍر أَْو نِْصَف َصاٍع ِمْن بُرٍّ  يَُردُّ

هَا ■  َوقِيَمةَ َصاٍع ِمْن تَْمٍر.) اْبُن أَبِي لَْيلَى فِي أََحِد قَْولَْيِه، َوأَبُو يُوُسَف فِي أََحِد يَُردُّ

 قَْولَْيِه(

 يَُؤدِّي أَْهُل ُكلِّ بَلٍَد َصاًعا ِمْن أَْغلَِب َعْيِشِهْم.) َمالٌِك فِي أََحِد قَْولَْيِه(■ 

َردَّهَا َوَردَّ اللَّبََن، َوَّل يَُردُّ َمَعهَا َصاَع تَْمٍر َوَّل َشْيئًا، إْن َكاَن اللَّبَُن َحاِضًرا لَْم يَتََغيَّْر ■ 

هَا، لَِكْن يَْرِجُع بِقِيَمِة اْلَعْيِب فَقَْط.) أَبُو َحنِيفَةَ،  َوإِْن َكاَن قَْد أََكَل اللَّبََن لَْم يَُكْن لَهُ َردُّ

ُد ْبُن اْلَحَسِن(  َوُمَحمَّ

 اللَّبََن َردَّهَا َوقِيَمةَ َما أََكَل ِمْن اللَّبَِن.)أبو يوسف في القول الثاني(إْن َكاَن قَْد أََكَل ■ 

 -األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عن أَبي هَُرْيَرةَ يَقُوُل: قَاَل أَبُو اْلقَاِسِم ■  َمْن اْبتَاَع ُمَحفَّلَةً أَْو : »-َصلَّى َّللاَّ

اةً فَهَُو بِاْلِخيَاِر  ثًََلثَةَ أَيَّاٍم إْن َشاَء أَْن يُْمِسَكهَا أَْمَسَكهَا، َوإِْن َشاَء أَْن يَُردَّهَا َردَّهَا ُمَصرَّ

.)صحيح(« َوَصاًعا ِمْن تَْمٍر َّل َسْمَراءَ   السَّْمَراُء: اْلبُرُّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عن أَبي هَُرْيَرةَ يَقُوُل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ْن اْشتََرى َغنًَما مَ » -َصلَّى َّللاَّ

اةً فَاْحتَلَبَهَا فَإِْن َرِضيَهَا أَْمَسَكهَا، َوإِْن َسِخطَهَا فَفِي َحْلبَتِهَا َصاٌع ِمْن  ُمَصرَّ

 صحيح(«)تَْمرٍ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ ■  اةً »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ َمْن اْشتََرى َشاةً ُمَصرَّ

َوهَُو ُمتََكلٌَّم  -ضعيف() فَفِيِه: فُلَْيِح «)ْلُمْشتَِري بِاْلِخيَاِر إْن َشاَء َردَّهَا َوَصاًعا ِمْن لَبَنٍ فَا

ْحَمِن  َضِعيٌف َمْجهُوٌل، َويَْعقُوُب ْبُن أَبِي  -هَُو اْلَعَدِويُّ  -فِيِه ، َوأَيُّوُب ْبُن َعْبِد الرَّ

 َمْجهُوٌل( -يَْعقُوَب 

 ■ َ فَإِْن َردَّهَا َردَّ َمَعهَا ِمْثَل أَْو ِمْثلَْي لَبَنِهَا » ْبَن ُعَمَر يَقُوُل فََذَكَرهُ َوفِيِه: َعْبَد َّللاَّ
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 ضعيف() فِيِه َصَدقَةُ ْبُن َسِعيٍد، َوُجَمْيُع ْبُن ُعَمْيٍر، َوهَُما َضِعيفَاِن(«)قَْمًحا

ُ َعلَ  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ ■  َصاًعا ِمْن تَْمٍر، َّل : »-ْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َسْمَراءَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ ■َ  اةً »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ َمْن اْشتََرى َشاةً ُمَصرَّ

ا مِ  فَهَُو بِاْلِخيَاِر ثًََلثَةَ أَيَّاٍم فَإِْن َردَّهَا َردَّ َمَعهَا  .)صحيح(« ََ ْن طََعاٍم ََل َسْمَراءَصاعًّ

: َوالطََّعاُم قَْد بَيَّنَّا قَْبُل أَنَّهُ اْلبُرُّ نَْفُسهُ فَقَْط إَذا أُْطلَِق هََكَذا.. َوَّل تَْخلُو " قال المؤلف

، أَْو تَُكوَن اسْ  ًما َواقًِعا السَّْمَراُء " ِمْن أَْن تَُكوَن لَْفظَةً َواقَِعةً َعلَى بَْعِض أَْصنَاِف اْلبُرِّ

، َوَخطَأٌ  ، فََحِديُث هَُؤَّلِء َوْهٌم بًَِل َشكٍّ ، فَإِْن َكانَْت َواقَِعةً َعلَى َجِميِع اْلبُرِّ َعلَى َجِميِع اْلبُرِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بًَِل َمَحالٍَة؛ ِِلَنَّهُ َّل يَُجوُز أَْن يَقُوَل َرُسوُل َّللاَّ  َصاًعا ِمْن بُرٍّ  -َصلَّى َّللاَّ

.  َوَّل ِمْن بُرٍّ

َوإِْن َكانَْت لَْفظَةُ " السَّْمَراِء " َواقَِعةً َعلَى بَْعِض أَْصنَاِف اْلبُرِّ فَاْلَواِجُب أَْن َّل يُْجِزَي 

اِة ِمْن َجِميِع أَْنَواِع اْلَحيََواِن ُكلِّهَا إّلَّ َصاُع تَْمٍر فَقَْط، إّلَّ الشَّاةَ َوْحَدهَا، فَإِنَّ  هُ فِي اْلُمَصرَّ

يَُردُّ َمَعهَا َصاًعا ِمْن تَْمٍر، َكَما َذَكْرنَا، أَْو َصاًعا ِمْن أَيِّ أَْصنَاِف اْلبُرِّ أَْعطَى، َحاَشا " 

اِة إْن َكاَن َكَما َذَكْرنَا  ِ  -السَّْمَراَء " َّل يُْجِزي َغْيُر التَّْمِر، َوَغْيُر " اْلبُرِّ " فِي الشَّ  -َوبِاّلَِلَّ

 ْوفِيُق.التَّ  -تََعالَى 

 .فَإِْن لَْم يُوَجْد التَّْمُر فَقِيَمتُهُ لَْو ُوِجَد فِي َذلَِك اْلَمَكاِن، أَْو تَْكلِيُف اْلَمِجيِء بِالتَّْمِر َوَّل بُدَّ 

ي اْلَخبَِر فَإِْن قِيَل: فَِمْن أَْيَن قُْلتُْم بَِردِّ اللَّبَِن أَْو تَْضِمينِِه، َولَْيَس هَُو فِي اْلَخبَِر قُْلنَا: َوَّل فِ 

ْفقَِة أَْو  اِة َصْفقَةً َواِحَدةً، َواْلَواِجُب إْمَساُك الصَّ هُ، إّلَّ أَنَّ اللَّبََن ُمْشتًَرى َمَع الشَّ أَْن َّل يَُردَّ

ْمنَا بِالنُُّصوِص الَّتِي َذَكْرنَا، َّل يَْتُرُك بَْعُضهَا اْلبَْعَض. هَا َكَما قَدَّ  َردُّ

ي اْلَخبَِر فَفِي َحْلبَتِهَا َصاٌع ِمْن تَْمٍر قُْلنَا: نََعْم، َواْلَحْلبَةُ ِهَي اْلفِْعُل، فَإِْن قِيَل: قَْد َجاَء فِ 

َي بَِذلَِك َمَجاًزا، َوَّل يَُجوُز نَْقُل اللَّفْ  ظَِة َوقَْد تَُكوُن أَْيًضا اللَّبََن اْلُمْحتَلََب، إّلَّ أَنَّهُ إنََّما ُسمِّ

.َعْن َمْوُضوِعهَا إلَى اْلَمَجا َمةٌ إّلَّ بِنَصٍّ ، َواِْلَْمَواُل ُمَحرَّ  ِز إّلَّ بِنَصٍّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َرُجٍل ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل َّللاَّ َردَّهَا َوَمَعهَا َصاٌع ِمْن » -َصلَّى َّللاَّ

 « .طََعامٍ 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ ■   « .َردَّهَا َوإِنَاًء ِمْن طََعامٍ » -َم َصلَّى َّللاَّ

ا ِرَوايَةُ َعْوٍف  َرْتهُ َسائُِر اِْلََحاِديِث بِأَنَّ « إنَاًء ِمْن طََعامٍ »قال المؤلف: َوأَمَّ فَُمْجَمٌل، فَسَّ

نَاَء َصاٌع.  َذلَِك اْْلِ

ِ ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل " َمْن اْشتََرى ُمَحفَّلَةً فَلْ ■  يَُردَّ َمَعهَا َصاًعا ِمْن تَْمٍر " َعْن َعْبِد َّللاَّ

 )صحيِح َوَصحَّ أَْيًضا َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ِمْن فُْتيَاهُ(

 1111]َمْسأَلَة فَاَت اْلَمِعيُب بَِمْوٍت أَْو بَْيٍع أَْو ِعْتٍق أَْو إيََلٍد أَْو تَلٍَف[م

إيًَلٍد أَْو تَلٍَف، فَلِْلُمْشتَِري، أَْو اْلبَائِِع: فَإِْن فَاَت اْلَمِعيُب بَِمْوٍت، أَْو بَْيٍع، أَْو ِعْتٍق، أَْو 

ُجوُع بِقِيَمِة اْلَعْيِب؛ ِِلَنَّهُ إَذا لَْم يَْرهَْن َوأََخَذ اْلَعْيَب بَِما َعلَْيِه ِمْن اْلَغْبِن فََمالُهُ َحَرا ٌم الرُّ

ْفقَِة، فَا ُجوُع بَِما لَْم يَْرَض َعلَى آِخِذِه بَِغْيِر ِرَضاهُ، َوَّل َسبِيَل إلَى َردِّ الصَّ ْلَواِجُب الرُّ

 بِبََدلِِه ِمْن َمالِِه.
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 َوَكَذلَِك َمْن ُغبَِن فِي بَْيِعِه فَإِنَّهُ يَْرِجُع بِقِيَمِة اْلَغْبِن َوَّل بُدَّ.

ا َكَما ِهَي َرِديئَةٌ َوَكَذلَِك َمْن اْشتََرى َزِريَعةً فََزَرَعهَا فَلَْم تَْنبُْت فَإِنَّهُ يَْرِجُع بَِما بَْيَن قِيَمتِهَ 

ُجوُع بِقِيَمِة اْلَغْبِن، فَإِْن َكا َن َوبَْيَن قِيَمتِهَا نَابِتَةٌ؛ ِِلَنَّهَا قَْد تَلِفَْت َعْينُهَا، فَإِنََّما لَهُ الرُّ

ْفقَةُ فَاِسَدةٌ، َويَُردُّ ِمْثلَهَا أَْو قِيَمتَهَا  َويَْرِجُع  -ْم تُوَجْد إْن لَ  -اْشتََراهَا َعلَى أَنَّهَا نَابِتَةٌ فَالصَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.-بِالثََّمِن ُكلِِّه   ، َوبِاّلَِلَّ

دِّ بُِخُروِج اْلَمِعيِب[م  1111]َمْسأَلَة الرَّ

طََل َما فَإِْن بَاَعهُ فَُردَّ َعلَْيِه لَْم يَُكْن لَهُ أَْن يَُردَّهُ، لَِكْن يَْرِجُع بِقِيَمِة اْلَعْيِب فَقَْط؛ ِِلَنَّهُ قَْد بَ 

 ِ دِّ بُِخُروِج اْلَمِعيِب َعْن ِمْلِكِه، لِقَْوِل َّللاَّ : }َوّل تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس -تََعالَى  -َكاَن لَهُ ِمْن الرَّ

َولَْم يَِجْب لَهُ إّلَّ قِيَمةُ اْلَغْبِن فَقَْط، َوَما َسقَطَ ُحْكُمهُ بِبُْرهَاٍن   [١٤٦إِّل َعلَْيهَا{ ]اِلنعام: 

ِ -ِجُع إّلَّ بِنَصٍّ يُوِجُب ُرُجوَعهُ فًََل يَرْ   التَّْوفِيُق. -تََعالَى  -، َوبِاّلَِلَّ

دِّ[م  1111]َمْسأَلَة َماَت الَِّذي لَهُ َردُّ المعيب قَْبَل أَْن يَْلفِظَ بِالرَّ

، َوبِأَنَّهُ َّل يَْرَضى: فَ  دِّ دُّ قَْبَل أَْن يَْلفِظَ بِالرَّ ْفقَةُ َوَرثَتَهُ؛ فَإِْن َماَت الَِّذي لَهُ الرَّ قَْد لَِزَمْت الصَّ

َضا َما لَْم  ِِلَنَّ اْلِخيَاَر َّل يُوَرُث، إْذ لَْيَس َماًّل؛ َوِِلَنَّهُ قَْد َرِضَي بِاْلَعْقِد، فَهَُو َعلَى الرِّ

تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إِّل  : }َوّل-تََعالَى  -يَتَبَيَّْن أَنَّهُ َغْيُر َراٍض، فَإِْن لَْم يَتَبَيَّْن َذلَِك، فَقَْد قَاَل 

 [١٤٦َعلَْيهَا{ ]اِلنعام: 

 1111]َمْسأَلَة َماَت الَِّذي يَِجُب َعلَْيِه َردُّ المعيب[م

دُّ َكاَن لَِواِجِد اْلَعْيِب أَْن يَُردَّ اْلَمِعيَب َعلَى اْلَوَرثَِة؛ ِِلَنَّ لَ  هُ فَإِْن َماَت الَِّذي يَِجُب َعلَْيِه الرَّ

َضا أَْو  ِ الرِّ دَّ، فًََل يُْبِطلُهُ َمْوُت اْلَغابِِن، َوبِاّلَِلَّ  التَّْوفِيُق. -تََعالَى  -الرَّ

[م دُّ  1111]َمْسأَلَة اْلَعْيُب الَِّذي يَِجُب بِِه الرَّ

: هَُو َما َحطَّ ِمْن الثََّمِن الَِّذي اْشتََرى بِِه أَْو بَاَع بِِه  دُّ َماًّل َواْلَعْيُب الَِّذي يَِجُب بِِه الرَّ

 يَتََغابَُن النَّاُس بِِمْثلِِه؛ ِِلَنَّ هََذا هَُو اْلَغْبُن، َّل َغْبَن َغْيُرهُ.

َوهَُو َّل  -فَإِْن َكاَن اْشتََرى الشَّْيَء بِثََمٍن هَُو قِيَمتُهُ َمِعيبًا، أَْو بَاَعهُ بِثََمٍن هَُو قِيَمتُهُ َمِعيبًا 

 َب فًََل َردَّ لَهُ؛ ِِلَنَّهُ لَْم يَِجْد َعْيبًا.ثُمَّ َوَجَد اْلَعيْ  -يَْدِري اْلَعْيَب 

دُّ  َوهََذا َخطَأٌ فَاِحٌش؛ ِِلَنَّهُ ظُْلٌم لِْلبَائِِع، َوِعنَايَةٌ َوُمَحابَاةٌ لِْلُمْشتَِري  -َوقَْد قَاَل قَْوٌم: لَهُ الرَّ

 بًَِل بُْرهَاٍن، َّل ِمْن قُْرآٍن، َوَّل ُسنٍَّة.

 1111َمٍن ثُمَّ اطَّلََع َعلَى َعْيٍب َكاَن يَُحطُّ ِمْن الثََّمِن ثُمَّ غلى[م]َمْسأَلَة اْشتََرى بِثَ 

فَلَْو َكاَن قَْد اْشتََرى بِثََمٍن ثُمَّ اطَّلََع َعلَى َعْيٍب َكاَن يَُحطُّ ِمْن الثََّمِن ِحيَن اْشتََراهُ، إّلَّ أَنَّهُ 

ِذي اْشتََراهُ َشْيئًا، أَْو َزاَل اْلَعْيُب قَْبَل أَْن يَْعلََم بِِه، قَْد َغًَل َحتَّى َصاَر َّل يَُحطُّ ِمْن الثََّمِن الَّ 

دُّ فِي ُكلِّ َذلَِك؛ ِِلَنَّهُ ِحيَن اْلَعْقِد َوقََع َعلَْيِه َغْبٌن فَلَهُ أَْن  َّل أَْو بَْعَد أَْن َعلَِم بِِه، فَلَهُ الرَّ

قُوطَ َما لَهُ ِمْن اْلِخيَاِر لَِما َذَكْرنَا قُْرآٌن، َوَّل َوَّل يُوِجُب سُ  -إَذا َعلَِمهُ  -يَْرَضى بِاْلَغْبِن 

 ِ  التَّْوفِيُق. -تََعالَى  -ُسنَّةٌ، َوبِاّلَِلَّ

 1111]َمْسأَلَة بَاَع بَِدَراِهم إلَى أََجل فلما قبض الثََّمن وجد َعْيبًّا أَْو اْستََحقَّ َما أََخَذ[م

لَُم  َوَمْن بَاَع بَِدَراِهَم أَْو بَِدنَانِيرَ  ِة أَْو إلَى أََجٍل، أَْو َسلٍَم فِيَما يَُجوُز فِيِه السَّ مَّ ا  -فِي الذِّ فَلَمَّ

قَبََض الثََّمَن، أَْو َما َسلََّم فِيِه: َوَجَد َعْيبًا أَْو اْستََحقَّ َما أََخَذ أَْو بَْعَضهُ: فَلَْيَس لَهُ إّلَّ 
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ْيٌن ُمَعيَّنَةٌ، إنََّما لَهُ ِصفَةٌ، فَاَلَِّذي أُْعِطَي هَُو َغْيُر َحقِِّه، عَ  -اِّلْستِْبَداُل فَقَْط؛ ِِلَنَّهُ لَْيَس لَهُ 

ِ -فََعلَْيِه أَْن يَُردَّ َما لَْيَس لَهُ، َوأَْن يَْطلَُب َما لَهُ   التَّْوفِيُق. -تََعالَى  -، َوبِاّلَِلَّ

اهُ فَابْ   1111تَاَعهُ لَهُ بَِغْبٍن[م]َمْسأَلَة َوكََّل َوِكيَلًّ لِيَْبتَاَع لَهُ َشْيئًّا َسمَّ

اهُ، فَاْبتَاَعهُ لَهُ بَِغْبٍن بَِما َّل يَتََغابَُن النَّاُس بِِمْثلِ  ِه، أَْو َوَمْن َوكََّل َوِكيًًل لِيَْبتَاَع لَهُ َشْيئًا َسمَّ

ْمَساِك، أَْو َوَجَدهُ َمِعيبًا َعْيبًا يَُحطُّ بِِه ِمْن الثََّمِن الَِّذي اْشتََراهُ بِِه: فَلَهُ ِمْن ال ، أَْو اْْلِ دِّ رَّ

ْفقَِة َكاَلَِّذي َذَكْرنَا قَْبُل َسَواًء َسَواًء؛ ِِلَنَّ يََد َوِكيلِِه ِهَي يَُدهُ   - اِّلْستِْبَداِل، أَْو ِمْن فَْسِخ الصَّ

 ِ  التَّْوفِيُق. -تََعالَى  -َوبِاّلَِلَّ

 1111م]َمْسأَلَة َهْل اْلَعْيب حدث قَْبل اْلبَْيع أُم  بَْعده[

: فَإِْن لَْم يَْعِرْف هَْل اْلَعْيُب َحاِدٌث أَْم َكاَن قَْبَل اْلبَْيِع؟ فَلَْيَس َعلَى اْلَمْرُدوِد َعلَْيِه إّلَّ اْليَِمينُ 

ِ َما بِْعته إيَّاهُ َوأَنَا أَْدِري فِيِه هََذا اْلَعْيَب  َ  -بِاّلَِلَّ نَّ هََذا َويَْبَرأُ، إّلَّ أَْن تَقُوَم بَيِّنَةُ َعْدٍل بِأ

ُ اْلبَْيَع، فًََل يَ  ْفقَةَ بَْيٌع، َوقَْد أََحلَّ َّللاَّ ؛ ِِلَنَّ الصَّ ُجوُز نَْقُضهُ اْلَعْيَب أَْقَدُم ِمْن أََمِد التَّبَايُِع فَيَُردُّ

 بِالدََّعاَوى َوَّل بِالظُّنُوِن .

 1111ةًّ َواِحَدةًّ فََوَجَد َعْيبًّا[م]َمْسأَلَة اْشتََرى ِمْن اْثنَْيِن فَأَْكثََر ِسْلَعةًّ َواِحَدةًّ َصْفقَ 

ةَ  َوَمْن اْشتََرى ِمْن اْثنَْيِن فَأَْكثََر ِسْلَعةً َواِحَدةً َصْفقَةً َواِحَدةً فََوَجَد َعْيبًا لَهُ أَْن يَُردَّ ِحصَّ

ِة َمْن َشاَء، َولَهُ أَْن يَُردَّ اْلَجِميَع إْن َشاَء، أَْو يُمْ   ِسَك اْلُكلَّ َكَذلَِك.َمْن َشاَء َويَتََمسََّك بِِحصَّ

ِة اْْلَخِر؛ ِِلَنَّ بَْيَع ُكلِّ َواِحدٍ  ةُ أََحِدِهْم لَْم يَْنفَِسْخ اْلَعْقُد فِي ِحصَّ  َوَكَذلَِك لَْو اُْستُِحقَّْت ِحصَّ

 ُ تَهُ َعْقٌد َغْيُر َعْقِد اْْلَخِر؛ قَاَل َّللاَّ ُب ُكلُّ نَْفٍس : }َوّل تَْكسِ -تََعالَى  -ِمْنهَُما، أَْو ِمْنهُْم ِحصَّ

 إِّل َعلَْيهَا َوّل تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى{

ا ِسْلَعةًّ ِمْن َواِحٍد فََوَجَدا َعْيبًّا[م  1111]َمْسأَلَة اْشتََرى اْثنَاِن فََصاِعدًّ

اَء أَْن يَُردَّ َردَّ، َوَكَذلَِك لَْو اْشتََرى اْثنَاِن فََصاِعًدا ِسْلَعةً ِمْن َواِحٍد فََوَجَدا َعْيبًا فَأَيُّهَُما شَ 

َوأَيُّهَُما َشاَء أَْن يُْمِسَك أَْمَسَك؛ لَِما َذَكْرنَا ِمْن أَنَّ َصْفقَةَ ُكلِّ َواِحٍد ِمْنهَُما َغْيُر َصْفقَِة 

 اْْلَخِر.

ِسُخ َوَّل يَْنفَِسُخ بَِذلَِك فََكَذلَِك لَْو اُْستُِحقَّ الثََّمُن الَِّذي َدفََعهُ أََحُدهَُما، َوَكاَن بَِعْينِِه فَإِنَّهُ يَْنفَ 

تِِه  ِ  -َعْقُد اْْلَخِر فِي ِحصَّ  التَّْوفِيُق. -تََعالَى  -َوبِاّلَِلَّ

 1111]َمْسأَلَة اْشتََرى ِسْلَعة فََوَجَد بَِها َعْيبًّا َوقَْد َكاَن َحَدَث ِعْنَدهُ فِيَها َعْيٌب[م

ِ  َوَمْن اْشتََرى ِسْلَعةً فََوَجَد بِهَا َعْيبًا َوقَدْ  -تََعالَى  -َكاَن َحَدَث ِعْنَدهُ فِيهَا َعْيٌب ِمْن قِبَِل َّللاَّ

ْمَساُك، َوَّل يَُردُّ ِمْن أَْجِل  ، َكَما قُْلنَا، أَْو اْْلِ دُّ َما ، أَْو ِمْن فِْعلِِه، أَْو ِمْن فِْعِل َغْيِرِه فَلَهُ الرَّ

َو فِيِه َشْيئًا؛ ِِلَنَّهُ فِي ِمْلِكِه َوَحقِِّه لَْم يَتََعدَّ، َوَّل َحَدَث ِعْنَدهُ َشْيئًا، َوَّل ِمْن أَْجِل َما أَْحَدَث هُ 

نَّهُ لَْم ظَلََم فِيِه أََحًدا، َواْلَغْبُن قَْد تَقَدََّم، فَلَهُ َما قَْد َوَجَب لَهُ ِمْن َردِّ اْلَغْبِن الَِّذي ظُلَِم فِيِه؛ َوِِلَ 

ِ  -، َوَّل ُسنَّةٌ يُوِجْب َعلَْيِه فِي َذلَِك َغَراَمةً قُْرآنٌ   التَّْوفِيُق. -تََعالَى  -َوبِاّلَِلَّ

 1111]َمْسأَلَة اْشتََرى َشْيئًّا فاستعمله ثُمَّ وجد بِِه َعْيبًّا[م

َمْسأَلَةٌ: َوَمْن اْشتََرى َجاِريَةً، أَْو َدابَّةً، أَْو ثَْوبًا، أَْو َداًرا أَْو َغْيَر َذلَِك فََوِطَئ  - ١١٨١

َجهَا فََحَملَْت أَْو لَْم تَْحِمْل، أَْو لَبَِس الثَّْوَب، اْلَجاِريَةَ، أَ  هَا إْن َكانَْت بِْكًرا، أَْو َزوَّ ْو اْفتَضَّ

ابَّةَ، َوَسَكَن الدَّاَر، َواْستَْعَمَل َما اْشتََرى َواْستََغلَّهُ، َوطَاَل اْستِْعَمالُهُ اْلَمْذُكوُر  َوأَْنَضى الدَّ
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، ثُمَّ َوَجَد َعيْ  ْمَساُك.أَْو قَلَّ دُّ َكَما َذَكْرنَا أَْو اْْلِ  بًا، فَلَهُ الرَّ

َف فِي َماِل نَْفِسِه، َوفِي َمتَاِعهِ   َوَّل يَُردُّ َمَع َذلَِك َشْيئًا ِمْن أَْجِل اْستِْعَمالِِه لَِذلَِك؛ ِِلَنَّهُ تََصرَّ

 ُ  لَهُ.. -تََعالَى  -بَِما أَبَاَح َّللاَّ

[م]َمْسأَلَة اطَّلََع فِيَما اْشتَ  دُّ  1111َرى َعلَى َعْيٍب يَِجُب بِِه الرَّ

دُّ فَلَهُ أَْن يَُردَّ َساَعةَ يَِجُد اْلَعْيَب، َولَهُ أَْن  َوَمْن اطَّلََع فِيَما اْشتََرى َعلَى َعْيٍب يَِجُب بِِه الرَّ

 طَاَل َذلَِك اِْلََمُد أَْم قَُرَب. -يُْمِسَك ثُمَّ يَُردَّهُ َمتَى َشاَء 

فُهُ بَْعَد ِعْلِمِه بِاْلَعْيِب بِاْلَوْطِء، َواِّلْستِْخَداِم، َوَّل يُْسقِ  دِّ تََصرُّ طُ َما َوَجَب لَهُ ِمْن الرَّ

ْكنَى، َوَّل ُمَعانَاتِِه إَزالَةَ اْلَعْيِب، َوَّل َعْرِضِه إيَّاهُ َعلَى أَْهِل  ُكوِب، َواللِّبَاِس، َوالسُّ َوالرُّ

  تَْعِريِضِه َذلَِك الشَّْيَء لِْلبَْيِع.اْلِعْلِم بَِذلَِك اْلَعْيِب، َوَّل 

َضا  دِّ إّلَّ أََحُد َخْمَسِة أَْوُجٍه َّل َساِدَس لَهَا، َوِهَي نُْطقُهُ بِالرِّ َوَّل يُْسقِطُ َما َوَجَب لَهُ ِمْن الرَّ

أَْو َمْوتُهُ، أَْو َذهَاُب  بِإِْمَساِكِه، أَْو ُخُروُجهُ ُكلُّهُ، أَْو بَْعُضهُ َعْن ِمْلِكِه، أَْو إيًَلُد اِْلََمِة،

 َوهَُو قَْوُل أَبِي ثَْوٍر، َوَغْيِرِه. -َعْيِن الشَّْيِء أَْو بَْعِضهَا بَِمْوٍت أَْو َغْيِرِه 

ا َذَكْرنَا قَْبُل فَقَْد ادََّعى َما َّل بُْرهَاَن لَهُ  دِّ بَِشْيٍء ِممَّ َوَمْن ادََّعى ُسقُوطَ َما َوَجَب لَهُ ِمْن الرَّ

 .-َوهََذا بَاِطٌل  -بِِه 

ِة قَْولِنَا  دَّ قَْد َوَجَب لَهُ بِاتِّفَاٍق ِمنَّا َوِمْن ُمَخالِفِينَا، َوبَِما أَْوَرْدنَا -َوبُْرهَاُن ِصحَّ : هَُو أَنَّ الرَّ

نَِّة فِي تَْحِريِم اْلِغشِّ َوإِيَجاِب النَِّصيَحِة.  ِمْن بََراِهيِن اْلقُْرآِن، َوالسُّ

، أَْو إْجَماٌع ُمتَيَقٌَّن، َوَّل َسبِيَل  فَهَُو َعلَى َما َوَجَب لَهُ، َّل يَُجوُز أَْن يُْسقِطَ َعْنهُ إّلَّ نَصٌّ

ا َذَكْرنَا قَْبُل ِرًضا..-إلَى ُوُجوِدِهَما هَهُنَا   ، َولَْيَس َشْيٌء ِممَّ

 1111]َمْسأَلَة اْشتََرى َشْيئًّا فََوَجَد فِي ُعْمقِِه َعْيبًّا َكبَْيٍض[م

َمْسأَلَةٌ: َوَمْن اْشتََرى َشْيئًا فََوَجَد فِي ُعْمقِِه َعْيبًا، َكبَْيٍض، أَْو قِثَّاٍء، أَْو قَْرٍع، أَْو  - ١١٨٧

ُل إلَى َمْعِرفَتِِه  ا يُْمِكُن التََّوصُّ ْمَساُك، َسَواٌء َكاَن ِممَّ ، أَْو اْْلِ دُّ َخَشٍب، أَْو َغْيِر َذلَِك: فَلَهُ الرَّ

ا َّل يُمْ  ، إّلَّ بِِرَضا اْلَمْغبُوِن أَْو ِممَّ ِكُن، إّلَّ بَِكْسِرِه أَْو َشقِِّه؛ ِِلَنَّ اْلَغْبَن َّل يَُجوُز، َوَّل يَِحلُّ

 لَْم َوَمْعِرفَتِِه بِقَْدِر اْلَغْبِن، َوِطيِب نَْفِسِه بِِه، َوإِّلَّ فَهَُو أَْكُل َماٍل بِاْلبَاِطِل، َواْلبَائُِع َوإِْن َكانَ 

شَّ فَقَْد َحَصَل بِيَِدِه َماُل أَِخيِه بَِغْيِر ِرًضا ِمْنهُ.. َوهَُو قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، يَْقِصْد اْلغِ 

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن.  َوالشَّافِِعيِّ

 1111]َمْسأَلَة أطلع َعلَى َعْيب فرضيه[م

بَاِق أَْو الصَّ  ْرِع، فََرِضيَهُ فَقَْد لَِزَمهُ، َوَّل َوَمْن اْشتََرى َعْبًدا أَْو أََمةً، فَبُيَِّن لَهُ بَِعْيِب اْْلِ

ْرِع أَْو لَْم يُبَيَّْن لَهُ َذلَِك  -ُرُجوَع لَهُ بَِشْيٍء  بَاِق، َوِصفَةَ الصَّ ؛ ِِلَنَّ َجِميَع -َعَرَف ُمدَّةَ اْْلِ

ْرِع َصْرٌع، َوقَْد َرِضَي بُِجْملَِة إطْ  بَاِق إبَاٌق، َوَجِميَع أَْنَواِع الصَّ  ًَلِق َذلَِك.أَْنَواِع اْْلِ

ْفقَةُ؛ ِِلَنَّهُ َغْيُر َما اْشتََرى  َولَْو  -فَلَْو قُلَِّل لَهُ اِْلَْمُر فََوَجَد ِخًَلَف َما بُيَِّن لَهُ بََطلَْت الصَّ

ِ  -هُ َوَجَد ِزيَاَدةً َعلَى َما بُيَِّن لَهُ فَلَهُ اْلِخيَاُر فِي َردٍّ أَْو إْمَساٍك؛ ِِلَنَّهُ َعْيٌب لَْم يُبَيَّْن لَ   -َوبِاّلَِلَّ

 التَّْوفِيُق. -تََعالَى 

 1111]َمْسأَلَة اْشتََرى َشْيئًّا َعلَى أَْن فِيِه َكَذا َوَكَذا[م

ى ِمْن الثِّيَاِب، أَْو َكَذا َوَكَذا َرْطًًل ِمْن َسْمٍن أَْو  َوَمْن اْشتََرى ِعْدًّل َعلَى أَنَّ فِيِه َعَدًدا ُمَسًمً
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، أَْو َكَذا َوَكَذا  َعَسٍل، أَْو َغْيِر َذلِكَ  ا يَُعدُّ ا يُوَزُن، أَْو َكَذا َوَكَذا تُفَّاَحةً، أَْو َغْيَر َذلَِك ِممَّ ِممَّ

ا يَُكاُل  ا ِممَّ أَْو اْشتََرى ُصْبَرةً َعلَى أَنَّ فِيهَا َكَذا َوَكَذا قَفِيًزا أَْو نَْحَو َذلَِك، أَْو َشْيئًا  -ُمًدً

ْفقَةُ ُكلُّهَا َمْفُسوَخةٌ أَبًَدا؛ ِِلَنَّهُ أََخَذ  َعلَى أَنَّ فِيِه َكَذا َوَكَذا ِذَراًعا، فََوَجَد أَقَلَّ أَْو أَْكثََر: فَالصَّ

 َغْيَر َما اْشتََرى، فَهَُو أَْكُل َماٍل بِاْلبَاِطِل َّل بِتَِجاَرٍة َعْن تََراٍض.

ُروَرِة يَْدِري ُكلُّ َسلِيِم اْلِحسِّ أَنَّ اْلِعْدَل الَّ  ِذي فِيِه َخْمُسوَن ثَْوبًا لَْيَس هَُو اْلِعْدَل َوبِالضَّ

الَِّذي فِيِه تِْسَعةٌ َوأَْربَُعوَن ثَْوبًا، َوَّل هَُو أَْيًضا اْلِعْدَل الَِّذي فِيِه َواِحٌد َوَخْمُسوَن ثَْوبًا، 

 َوهََكَذا أَْيًضا فِي َسائِِر اِْلَْعَداِد، َواِْلَْوَزاِن، َواِْلَْكيَاِل، َوالذَّْرِع.

فَلَْو لَْم يَقَْع َعْقُد اْلبَْيِع َعلَى َذلَِك لَِكنَّ اْلَمْعهُوَد َواْلَمْعُروَف أَنَّ فِي تِْلَك اِْلَْعَداِل َعَدًدا 

ْبَرةُ، َوَكَذلَِك َسائُِر اْلَمِكيًَلِت، َواْلَمْوُزونَاِت، َواْلَمْذُروَعاِت،  َمْعُروفًا، َوَكَذلَِك تِْلَك الصُّ

فَِة، إّلَّ أَنَّ اْلبَْيَع لَْم يَْنَعقِْد َعلَى َذلَِك.  َواْلَمْعُدوَداِت، أَْو َوَصفَهُ اْلبَائُِع بِتِْلَك الصِّ

فَإِْن َكاَن َما َوَجَد ِمْن النَّْقِص يَُحطُّ ِمْن الثََّمِن الَِّذي اْشتََراهُ بِِه َما َّل يَتََغابَُن بِِه النَّاُس 

 َخيٌَّر بَْيَن َردٍّ أَْو إْمَساٍك، َوَّل َشْيَء لَهُ َغْيُر َذلَِك.بِِمْثلِِه فَهَُو مُ 

يَاَدِة يَِزيُد َعلَى الثََّمِن الَِّذي بَاَع بِِه اْلبَائُِع ِزيَاَدةً َّل يَتََغابَُن النَّ  اُس َوإِْن َكاَن َما َوَجَد ِمْن الزِّ

 نَّ ِكًَل اِْلَْمَرْيِن َغْبٌن ِِلََحِد اْلُمتَبَايَِعْيِن..بِهَا، فَاْلبَائُِع ُمَخيٌَّر بَْيَن َردٍّ أَْو ِرًضا؛ ِِلَ 

ِديء فَقَاَل ََل أدري[م  1111]َمْسأَلَة قَاَل لمعامله َهِذِه دراهمك وجدت فِيَها َهَذا الرَّ

دِ  يَء، أَْو قَاَل َمْسأَلَةٌ: َوَمْن قَاَل لُِمَعاِملِِه: هَِذِه َدَراِهُمك أَْو َدنَانِيُرك َوَجْدت فِيهَا هََذا الرَّ

اْلُمْشتَِري: هَِذِه ِسْلَعتُك َوَجْدت فِيهَا َعْيبًا فَقَاَل اْْلَخُر، َما أَُميُِّزهَا َوَّل أَْدِري أَنَّهَا 

ِديِء  َدَراِهِمي، أَْو َدنَانِيِري، أَْو ِسْلَعتِي أَْم َّل فَإِْن َكانَْت لِلَِّذي يَْذُكُر ُوُجوَد اْلَعْيِب َوالرَّ

ِ  بَيِّنَةٌ  َما  -تََعالَى  -بِأَنَّهَا تِْلَك قُِضَي لَهُ، َوإِّلَّ فََعلَى الَِّذي يَقُوُل: َّل أَْدِري، اْليَِميُن: بِاّلَِلَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَْدِري َما تَقُوُل، َويَْبَرأُ؛ ِِلَنَّ َرُسوَل َّللاَّ قََضى بِاْلبَيِّنَِة َعلَى  -َصلَّى َّللاَّ

َواْلُمدَِّعي هَهُنَا هَُو الَِّذي يُِريُد أَْخَذ َشْيٍء ِمْن  -ْليَِميِن َعلَى اْلُمدََّعى َعلَْيِه اْلُمدَِّعي َوا

ْلَعةُ َوالثََّمُن بِيَِد  اْْلَخِر، َواْلُمدََّعى َعلَْيِه هَُو الَِّذي يُْنِكُر ُوُجوَب َذلَِك َعلَْيِه فَإِْن َكانَْت السِّ

 لُهُ َمَع يَِمينِِه؛ ِِلَنَّهُ ُمدًَّعى َعلَْيِه ُخُروَج َما بِيَِدِه َعْن يَِدِه.اْلُمْشتَِري، فَاْلقَْوُل قَوْ 

 1111]َمْسأَلَة َردَّ بَِعْيٍب َوقَْد اْغتَلَّ اْلَولََد[م

َر َمْسأَلَةٌ: َوَمْن َردَّ بَِعْيٍب َوقَْد اْغتَلَّ اْلَولََد، َواللَّبََن، َوالثََّمَرةَ، َواْلَخَراَج، َوَغيْ  - ١١٢١

، َوَّل يَُردُّ َشْيئًا ِمْن ُكلِّ َذلَِك؛ ِِلَنَّهُ َحَدَث فِي َمالِِه َوفِي ِمْلِكِه، َولَْيَس ِممَّ  دُّ ا َذلَِك، فَلَهُ الرَّ

َراُء، فًََل َحقَّ لِْلَمْرُدوِد َعلَْيِه فِيِه.  َوقََع َعلَْيِه الشِّ

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَبِي قول المؤلف َهَُو قَْوُل: أَبِي َحنِيفَ ■ ةَ، َوَمالٍِك فِي بَْعِض َذلَِك ،َوهَُو قَْوُل الشَّافِِعيِّ

 ُسلَْيَماَن، َوأَْحَمَد وروى عن شريح والشعبي والحسن.

 يرد المشتري الشئ المعيب ويرد معه ما أصاب من غلته.)شريح(■

 إذا مات الشئ المعيبرفقد بطل الرد.)قتادة وأهل الظاهر وشريح والحسن(■

 السلعة التي تتبعض هل يردها بأكملها أم يرد الجزء المعيب؟ الحكم في☆

ا أَْن يَُردَّ اْلَجِميَع َوإِمَّا ■ ْلَعة الَّتِي تَتَبَعَُّض فَيُوَجُد بِبَْعِضهَا َعْيٌب فإمَّ قول المؤلف بأن السِّ
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، َوأَبِي ، َوالشَّافِِعيِّ  ثَْوٍر. أَْن يُْمِسَك اْلَجِميَع هو قول: ُشَرْيٍح، َوالشَّْعبِيِّ

ْبُح َردَّ اْلَجِميَع، أَْو أَْمَسَك اْلَجِميَع، ■  ْفقَِة، أَْو الَِّذي فِيِه الرِّ إْن َكاَن اْلَمِعيُب هَُو َوْجهَ الصَّ

تِِه ِمْن الثََّمِن فَقَْط.)مالك( هُ بِِحصَّ  َوإِْن َكاَن اْلَمِعيُب لَْيَس هَُو َكَذلَِك َكاَن لَهُ َردُّ

لْ ■  هَُما إْن َكانَْت السِّ َعةُ ُخفَّْيِن، أَْو ِمْصَراَعْيِن، فََوَجَد بِأََحِدِهَما َعْيبًا لَْم يَُكْن لَهُ إّلَّ َردُّ

تِِه ِمْن الثَّمَ  ِن َمًعا، أَْو إْمَساُكهَُما َمًعا، فَإِْن َكانَا َعْبَدْيِن أَْو ثَْوبَْيِن َكاَن لَهُ َردُّ اْلَمِعيِب بِِحصَّ

 حنيفة(َوإِْمَساُك اْْلَخِر.)أبو 

 اشترى سلعة معيبة فأحدث بها عيبا آخر فهل له ردها؟☆

هُ.)الحكم بن عتيبة وهَُو قَْوُل ُعْثَماَن ■  ْن اْشتََرى ثَْوبًا فَقَطََعهُ فََوَجَد بِِه ُعَواًرا فإنه يَُردُّ مَّ

، َوهَُو قَْوٌل قَْد ُرِوَي َعْن ُشرَ  ، َوهَُو أََحُد أَْقَواِل الشَّافِِعيِّ ْيٍح أَْيًضا، َوهَُو قَْوُل اْلبَتِّيِّ

هُ َويَُردُّ َمَعهُ أَْرَش التَّْقِطيِع(  المؤلف وقال حماد بن أبي سليمان: يَُردُّ

َمْن قَطََع ثَْوبًا اْشتََراهُ أَْو َحَدَث بَِما اْشتََرى َعْيٌب ِعْنَدهُ ثُمَّ اطَّلََع َعلَى َعْيٍب فًََل َردَّ لَهُ، ■ 

اٍد وأحد قولي الشافعي ، وقول  لَِكْن يَْرِجُع بِقِيَمةِ  اْلَعْيِب .)أبو حنيفة َوهَُو أََحُد قَْولَْي َحمَّ

ُد ْبُن  ، َوُمَحمَّ سفيان الثوري ، وابن شبرمة ، َوَذهََب بَْعُض أَْصَحابِِه ِمْنهُْم الطََّحاِويُّ

هُ، َوَّل يَْرِجُع بَِشْيٍء(  ُشَجاٍع، إلَى أَنَّهُ َّل يَُردُّ

هُ َويَرُ ■  دُّ َمَعهُ قِيَمةَ َما َحَدَث ِعْنَدهُ ِمْن اْلَعْيِب.)الشافعي وأبي ثور وأحد قولي يَُردُّ

 حماد(

هَُو بِاْلِخيَاِر بَْيَن أَْن يَُردَّهُ، َويَُردَّ َمَعهُ قَْدَر َما َحَدَث ِعْنَدهُ، َوبَْيَن أَْن يُْمِسَكهُ َويَْرِجَع ■ 

 بِقِيَمِة اْلَعْيِب.)أحمد بن حنبل وإسحاق(

هُ َويَُردُّ قِيَمةَ َما َحَدَث ِعْنَدهُ، َوإِْن َكانَ  ■  إْن َكاَن اْلَعْيُب الَِّذي َحَدَث ِعْنَدهُ ُمْفِسًدا فَإِنَّهُ يَُردُّ

 اْلَعْيُب َخفِيفًا َردَّهُ َولَْم يَُردَّ َمَعهُ َشْيئًا.)مالك(

 ع عالما به.الحكم في العيب العميق الذي ّل يرى في ظاهر الشئ وقد ّل يكون البائ☆

 َّل ُرُجوَع لَهُ فِيِه َوهَُو ِمْن اْلُمْشتَِري، َكاْلبَْيِض، َواْلَخَشِب َوَغْيِر َذلَِك.)مالك(■ 

■)  يرده بالعيب في ذلك وّل فرق.) أَبُو َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيُّ

ةً فِي هَِذِه اْلقَْولَةِ ⊙ ، َوَما فِي اْلَعَجِب َواْلَعْكِس قال المؤلف: َما نَْعلَُم لَِمالٍِك َسلَفًا، َوَّل ُحجَّ

َس الدَّاِخِل: أَنَّ  أَْعَجُب ِمْن قَْولِِه فِيَمْن بَاَع بَْيًضا فََوَجَدهُ فَاِسًدا أَْو َخَشبًا فََوَجَدهُ ُمَسوِّ

 ..َوهَُو قَْد بَاَعهُ َشْيئًا فَاِسًدا -الثََّمَن ُكلَّهُ لِْلبَائِِع، َوَّل َشْيَء لِْلُمْشتَِري َعلَْيِه 

 استعمل الشئ المعيب بعد علمه بالعيب أو عرضه للبيه فهل له رده بعد ذلك؟☆

، َوأَبِي َحنِيفَةَ، َوَمالٍِك، ■  ليس له الرد بعد ذلك.)شريح وهو قَْوُل اْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ

، َوأَْحَمَد، َوإِْسَحاق(  َوالشَّافِِعيِّ

اِر بَْعَد اْلَمْعِرفَِة ■  : ِرًضا بِاْلَعْيِب ، -بِاْلَعْيِب، َوتَْقبِيُل اِْلََمِة لَِشْهَوٍة، َوَوْطُؤهَا ُسْكنَى الدَّ

ابَِّة، أَْو لِبَاُس اْلقَِميِص؛ لِيَْختَبَِر ُكلَّ َذلَِك بَْعَد اطًَِّلعِ  ا اْستِْخَداُم اِْلََمِة، أَْو ُرُكوُب الدَّ ِه َوأَمَّ

 ِرًضا.)أبو حنيفة(َعلَى اْلَعْيِب، فَلَْيَس َشْيٌء ِمْن َذلَِك 

 لَْيَس اِّلْستِْخَداُم ِرًضا.)عبيد َّللا بن الحسن(■ 
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 من رد بعيب فهل يرد الغلة وما تحصل له من الشئ أثناء وجوده في ملكه.☆

 يرد الغلة.)زفر وقال مثل ذلك عثمان البتي والحسن في العبد يرد بالعيب(■

ا قَْوُل ُعْثَماَن، َوُعبَْيدِ ⊙ ةُ لَهُْم أَْن  قال المؤلف: َوأَمَّ ِ، َوُزفََر، فَيُْشبِهُ أَْن تَُكوَن اْلُحجَّ َّللاَّ

دَّ بِاْلَعْيِب إنََّما هَُو فَْسٌخ لِْلبَْيِع، فَإِْذ هَُو فَْسٌخ لِْلبَْيِع فََكأَنَّهُ لَْم يََزْل الْ  َمبِيُع يَقُولُوا: إنَّ الرَّ

 اْلَمِعيُب فِي ِمْلِك اْلبَائِِع.

دٍ  : َوهََذا بَاِطٌل، َما هَُو فَْسٌخ لِْلَعْقِد فِي اْلبَْيِع، بَْل هَُو إْبطَاٌل لِبَقَائِِه فِي ِمْلِك قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

ِه إلَى اْلبَائِِع بِاْلبََراِهيِن اْلُموِجبَِة لَِذلَِك، َولَْو َكاَن َما قَالُوهُ لََكاَن َزانِيًا  اْلُمْشتَِري َوَردِّ

ُل َصِحيٌح.. بَِوْطئِِه، َوهََذا بَاِطٌل، بَلْ   اْلَعْقُد اِْلَوَّ

هُْم مَ ■  َع اْلَغلَّةُ ُكلُّهَا لِْلُمْشتَِري ِمْن اللَّبَِن، َوالثََّمَرِة، َوَغْيِر َذلَِك، َحاَشا اِْلَْوَّلَد فَإِنَّهُ يَُردُّ

َماِء.)مالك( هَاِت فِي اْلَحيََواِن ُكلِِّه، َواْْلِ  اِْلُمَّ

ا، أَْو َولََدْت ِعْنَدهُ، أَْو أُُصوًّل فَأَْثَمَرْت ِعْنَدهُ فَأََكَل ثََمَرتَهَا، أَْو لَْم َمْن اْبتَاَع َشاةً فََحلَبَهَ ■ 

 يَأُْكْل ثُمَّ اطَّلََع َعلَى َعْيٍب، فًََل َردَّ لَهُ، لَِكْن يَْرِجُع بِأَْرِش اْلَعْيِب فَقَْط.

فََرِكبَهَا أَْو آَجَرهَا أَْو َعْبًدا فَاْستَْخَدَمهُ أَْو آَجَرهُ  فَلَْو َكانَْت َداًرا فََسَكنَهَا، أَْو آَجَرهَا أَْو َدابَّةً 

ابَِّة، َوَّل يَْلَزُمهُ َردُّ َشْيٍء ِمْن اْلَغلَِّة، َوَّل َردُّ  َشْيٍء  ثُمَّ اطَّلََع َعلَى َعْيٍب فَلَهُ َردُّ اْلَعْبِد، َوالدَّ

ا َسَكَن َوآَجَر، َواْستَْخَدَم َوَرِكَب.)أبو حني  فة(َعمَّ

، َوَسِعيُد ْبُن ُجبَْيٍر، َواْلَحَسُن، َواْبُن ِسيِريَن، ■ ّل يرد الغلة.) ُشَرْيٌح، َوالنََّخِعيُّ

، َوُسْفيَاُن، َوأَْحَمُد، َوإِْسَحاُق، َوأَبُو ثَْوٍر َوأَبُو ُعبَْيٍد، َوأَبُو ُسلَْيَماَن، َوَغْيُرهُْم(  َوالشَّافِِعيُّ

 اآلثار:

ُجُل َوبِِه َعْن اْبِن ِسيِريَن عَ ■  ْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن: أَنَّهُ قََضى فِي الثَّْوِب يَْشتَِريِه الرَّ

هُ إَذا َكاَن قَْد لَبَِسهُ.  اْلُعَواُر: أَنَّهُ يَُردُّ

 قال المؤلف: َواللِّبَاُس يُْخلُِق الثَّْوَب.

َرهَا َعلَى َرْأِسِه، فََرأَى َعْن ُمَجاِهٍد: أَنَّ اْبَن ُعَمَر اْشتََرى ِعَماَمةً فَقَبِلَهَا وَ ■  َرِضيَهَا َوَكوَّ

 َخْيطًا أَْحَمَر فََردَّهَا.

َعْن َجبَلَةَ ْبِن ُسَحْيٍم قَاَل: َرأَْيت اْبَن ُعَمَر اْشتََرى قَِميًصا فَلَبَِسهُ فَأََصابَْتهُ ُصْفَرةٌ ِمْن ■ 

ْفَرِة. لِْحيَتِِه، فَأََراَد أَْن يَُردَّهُ فَلَْم يَُردَّهُ ِمْن أَْجلِ   الصُّ

ْفَرِة َدلِيًًل َعلَى أَنَّهُ لَْم يُِجْز  دِّ ِمْن أَْجِل الصُّ قال المؤلف: َولَْيَس اْمتِنَاُع اْبِن ُعَمَر ِمْن الرَّ

ْفَرةَ لَْيَسْت َعْيبًا؛ ِِلَنَّهَا تَُزوُل َسِريًعا بِاْلَمسْ  دَّ، َوقَْد يَْتُرُك َذلَِك اْختِيَاًرا َمَع أَنَّ الصُّ ِح، الرَّ

 َوبِاْلَغْسِل لِْلقَِميِص.

َعْن ُشَرْيٍح: أَنَّ َمْولًى لَِعْمِرو ْبِن ُحَرْيٍث اْشتََرى لَِعْمِرو ْبِن ُحَرْيٍث بَْيًضا ِمْن بَْيِض ■ 

ا َوَضَعهُنَّ بَْيَن يََدْي َعْمِرو ْبِن ُحَرْيٍث َكَسَر َواِحدَ  ةً، النََّعاِم أَْربًَعا أَْو َخْمًسا بِِدْرهٍَم، فَلَمَّ

َصَمهُ فَإَِذا ِهَي فَاِسَدةٌ، ثُمَّ ثَانِيَةً ثُمَّ ثَالِثَةً َحتَّى تَتَابََع ِمْنهُنَّ فَاِسَداٌت، فَطَلََب اِْلَْعَرابِيَّ فََخا

ا َما بَ  ا َما َكَسَر فَهَُو َضاِمٌن لَهُ بِالثََّمِن الَِّذي أََخَذهُ بِِه، َوأَمَّ قَِي إلَى ُشَرْيٍح، فَقَاَل ُشَرْيٌح: أَمَّ

وهُ َوَما َوَجُدوا طَيِّبًا فَهَُو  فَأَْنَت يَا أَْعَرابِيُّ بِاْلِخيَاِر، إْن ِشْئت َكَسُروا فََما َوَجُدوا فَاِسًدا َردُّ
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ْعِر الَِّذي بِْعتهْم بِِه.  لَهُْم بِالسِّ

ا ُحْكُم ُشَرْيٍح  ُذوَن بِِه َوَّل نَْحُن، فًََل فَاْلَمالِِكيُّوَن، َواْلَحنَفِيُّوَن َّل يَأْخُ  -قال المؤلف: أَمَّ

دَّ فِي َذلَِك  ا َعْمُرو ْبُن ُحَرْيٍث فَقَْد َرأَى الرَّ َوهَُو  -َوهَُو قَْولُنَا  -ُمتََعلَِّق لِْلَمالِِكيِّيَن بِِه ،َوأَمَّ

َحابَِة  ُ َعْنهُْم.. -َصاِحٌب َّل يُْعَرُف لَهُ فِي َذلَِك ُمَخالٌِف ِمْن الصَّ  َرِضَي َّللاَّ

ْحَمِن ْبُن َعْوٍف َجاِريَةً، فَقِيَل لَهُ: إنَّ لَهَا عَ ■  ِد ْبِن ِسيِريَن، قَاَل: اْبتَاَع َعْبُد الرَّ ْن ُمَحمَّ

 َزْوًجا فَأَْرَسَل إلَى َزْوِجهَا فَقَاَل لَهُ: طَلِّْقهَا، فَأَبَى، فََجَعَل لَهُ ِمائَةً فَأَبَى، فََجَعَل لَهُ ِمائَتَْينِ 

هُ َخْمَسِمائٍَة فَأَبَى، فَأَْرَسَل إلَى َمْوَّلهُ: أَنَّهُ قَْد أَبَى أَْن يُطَلَِّق فَاْقبَلُوا فَأَبَى، فََجَعَل لَ 

 َجاِريَتَُكْم.

ْحَمِن ْبُن َعْوٍف قَْد اطَّلََع َعلَى َعْيِب أَنَّ لَهَا َزْوًجا فَلَْم يَُردَّ  قال المؤلف: فَهََذا َعْبُد الرَّ

وْ  ِج َوَراَوَضهُ َعلَى طًََلقِهَا، َوَجَعَل لَهُ َماًّل َعلَى َذلَِك، ثُمَّ َزاَدهُ، ثُمَّ َحتَّى أَْرَسَل إلَى الزَّ

ا يَئَِس َردَّ ِحينَئٍِذ  َحابَِة ُمَخالٌِف، َوهُْم يَُعظُِّموَن ِمْثَل  -َزاَدهُ، فَلَمَّ َوَّل يُْعَرُف لَهُ ِمْن الصَّ

 هََذا.

ِ ْبِن ِدينَاٍر قَالَ ■  : َسِمْعت اْبَن ُعَمَر يَقُوُل: ُكْنت أَْبتَاُع إْن َرِضيُت، َحتَّى َعْن َعْبِد َّللاَّ

ُجَل لَيَْرَضى ثُمَّ يََدَع، قَاَل اْبُن ُعَمَر: فََكأَنََّما  ِ ْبَن ُمِطيٍع يَقُوُل: إنَّ الرَّ َسِمْعُت َعْبَد َّللاَّ

 أَْيقََظنِي، فََكاَن اْبُن ُعَمَر يَْبتَاُع َويَقُوُل: إْن أََخْذت.

َضا بِاْلقَْلِب َشْيئًا َحتَّى يُْظِهَرهُ بِاْلقَْوِل، َوَّل قا ل المؤلف: فَهََذا اْبُن ُعَمَر َّل يََرى الرِّ

َحابَِة.  يُْعَرُف لَهُ ُمَخالٌِف ِمْن الصَّ

 1111]َمْسأَلَةٌ َكاَن آِلَخَر ِعْنَدهُ َحقٌّ ِمْن بَْيٍع أَْو َسلٍَم أَْو َغْيِر َذلَِك[م

َخَر ِعْنَدهُ َحقٌّ ِمْن بَْيٍع أَْو َسلٍَم أَْو َغْيِر َذلَِك ِمْن َجِميِع اْلُوُجوِه بَِكْيٍل أَْو َوْزٍن َوَمْن َكاَن ِْل 

.  أَْو َذْرٍع، فَاْلَوْزُن َواْلَكْيُل َوالذَّْرُع َعلَى الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ

ٍة ِمْن َسلٍَم، أَْو َصَداٍق، أَْو إَجاَرٍة، أَْو َوَمْن َكاَن َعلَْيِه َدنَانِيُر أَْو َدَراِهُم أَْو َشْيٌء بِِصفَ 

 َ أَْوَجَب  -تََعالَى  -ِكتَابٍَة أَْو َغْيِر َذلَِك، فَالتَّْقلِيُب َعلَى الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ أَْيًضا؛ ِِلَنَّ َّللاَّ

ِ َعلَى ُكلِّ َمْن َعلَْيِه َحقٌّ أَْن يُوفَِي َما َعلَْيِه ِمْن َذلَِك َمْن هَُو لَ   -هُ َعلَْيِه َوَحَكَم َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  بِأَْن يُْعَطى ُكلُّ ِذي َحقٍّ َحقَّهُ، فََمْن َكاَن َحقُّهُ َكْيًًل أَْو َوْزنًا أَْو  -َصلَّى َّللاَّ

َوَّل  -َما هَُو َعلَْيِه َذْرًعا أَْو َعَدًدا َمْوُصوفًا بِِطيٍب، أَْو بِِصفٍَة َما فََعلَْيِه إْحَضاُر َما َعلَْيِه كَ 

 ِ ، إنََّما اْلَحقُّ لَهُ َوَّل َحقَّ َعلَْيِه.. فَإِْن َذَكُروا قَْوَل َّللاَّ : -تََعالَى  -َشْيَء َعلَى الَِّذي لَهُ اْلَحقُّ

فين: [ }الَِّذيَن إَِذا اْكتَالُوا َعلَى النَّاِس يَْستَْوفُوَن{ ]المطف١}َوْيٌل لِْلُمطَفِّفِيَن{ ]المطففين: 

[ قُْلنَا: نََعْم، هََذا هَُو قَْولُنَا؛ ِِلَنَّ ٢[ }َوإَِذا َكالُوهُْم أَْو َوَزنُوهُْم يُْخِسُروَن{ ]المطففين: ٢

 َ َدهُْم  -تََعالَى  -َّللاَّ ، َوتََوعَّ َجَعَل فِي هَِذِه اْْليَِة اْلَكْيَل َواْلَوْزَن َعلَى الَِّذيَن َعلَْيِهْم اْلَحقُّ

، َوَعلَى التَّْطفِيِف، َولَْيَس فِي إْخبَاِرِه  َعلَى إْخَسارِ  بِأَنَّهُْم إَذا اْكتَالُوا  -تََعالَى  -ِذي اْلَحقِّ

 َعلَى النَّاِس يَْستَْوفُوَن َدلِيٌل َعلَى أَنَّهُْم يَْكتَالُوَن ِِلَْنفُِسِهْم، َوأَنَّ الَِّذي لَهُْم َعلَْيِه اْلَحقُّ َّل 

إنََّما َذَكَر اْستِيفَاَءهُْم َما لَهُْم ِمْن اْلَكْيِل فَقَْط، َواِّلْستِيفَاُء يَُكوُن  -تََعالَى  -يَِكيُل لَهُْم؛ ِِلَنَّهُ 

: }َوإَِذا َكالُوهُْم -تََعالَى  -َوَصحَّ بِقَْولِِه  -بَِكْيِل َكائٍِل َما، فًََل ُمتََعلَِّق لَهُْم فِي هَِذِه اللَّْفظَِة 

[ أَنَّ الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ هَُو يَِكيُل َويَِزُن، َوأَنَّهُ َمْنِهيٌّ ٢]المطففين:  أَْو َوَزنُوهُْم يُْخِسُروَن{
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ْخَساِر.  َعْن اْْلِ

ا فَِهَي لَهُ بُِكلِّ َما فِيَها[م  1111]َمْسأَلَة َمْن اْشتََرى أَْرضًّ

 أَْو َشَجٍر نَابٍِت.َوَمْن اْشتََرى أَْرًضا فَِهَي لَهُ بُِكلِّ َما فِيهَا ِمْن بِنَاٍء قَائٍِم، 

َوَكَذلَِك ُكلُّ َمْن اْشتََرى َداًرا فَبِنَاُؤهَا ُكلُّهُ لَهُ، َوُكلُّ َما َكاَن ُمَركَّبًا فِيهَا ِمْن بَاٍب أَْو َدَرٍج 

وَر َواِْلَْرِضيَن  -أَْو َغْيِر َذلَِك  ِمْن َوهََذا إْجَماٌع ُمتَيَقٌَّن، َوَما َزاَل النَّاُس يَتَبَايَُعوَن الدُّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ هََكَذا َّل يَْخلُو يَْوٌم ِمْن أَْن يَقََع فِيِه بَْيُع َداٍر أَْو  -َصلَّى َّللاَّ

، َكأَْبَواٍب، َوُسلٍَّم، َوَدَرٍج،  أَْرٍض هََكَذا، َوَّل يَُكوُن لَهُ َما َكاَن َمْوُضوًعا فِيهَا َغْيَر َمْبنِيٍّ

ْرُع الَِّذي يُْقلَُع َوَّل يَْنبُُت، بَْل هَُو َوآُجرٍّ  ، َوُرَخاٍم، َوَخَشٍب، َوَغْيِر َذلَِك؛ َوَّل يَُكوُن لَهُ الزَّ

ِ  -لِبَائِِعِه   .-التَّْوفِيُق  -تََعالَى  -َوبِاّلَِلَّ

ِ َوَمْن اْبتَاَع أَْنقَاًضا، أَْو َشَجًرا، ُدوَن اِْلَْرِض، فَُكلُّ َذلَِك يُْقلَُع   -تََعالَى  -َوَّل بُدَّ، َوبِاّلَِلَّ

 التَّْوفِيُق.

 1111]َمْسأَلَة التََّصدُّق ِمْن التجار فِي خَلل بيعهم وشرائهم[م

قُوا فِي ِخًَلِل بَْيِعِهْم َوِشَرائِِهْم بَِما طَابَْت بِِه نُفُوُسهُْم لما  اِر أَْن يَتََصدَّ َوفَْرٌض َعلَى التُّجَّ

 رويناه..

ِ  َعْن قَْيسِ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ْبِن أَبِي َغْرَزةَ قَاَل: " قَاَل َرُسوُل َّللاَّ يَا َمْعَشَر : »-َصلَّى َّللاَّ

َدقَةِ  اِر إنَّهُ يَْشهَُد بَْيَعُكْم اْلَحلُِف، َواللَّْغُو: ُشوبُوهُ بِالصَّ  « .التُّجَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوأَْمُرهُ  ُ َعلَى اْلفَرْ  -َصلَّى َّللاَّ : }فَْليَْحَذِر الَِّذيَن -تََعالَى  -ِض، قَاَل َّللاَّ

َعلَْيِه  -[ َوقَْولُهُ ٤٢يَُخالِفُوَن َعْن أَْمِرِه أَْن تُِصيبَهُْم فِْتنَةٌ أَْو يُِصيبَهُْم َعَذاٌب أَلِيٌم{ ]النور: 

ًَلُم  َدقَةِ : »-السَّ ِ  يَْقتَِضي اْلُمَداَوَمةَ َوالتَّْكَرارَ « ُشوبُوهُ بِالصَّ فِي َمْوُضوِع اللَُّغِة، َوبِاّلَِلَّ

 تََعالَى التَّْوفِيق.

ْفَعِة[  ]ِكتَاُب الشُّ
ا[م  ْفَعةُ َواِجبَةٌ فِي ُكلِّ ُجْزٍء بِيَع ُمَشاعًّ  1111]َمْسأَلَةٌ الشُّ

ْفَعةُ َواِجبَةٌ فِي ُكلِّ ُجْزٍء بِيَع ُمَشاًعا َغْيَر َمْقُسوٍم بَْيَن اْثنَْيِن فََصاِعًدا،  ِمْن أَيِّ َشْيٍء الشُّ

ا َّل يَْنقَِسُم: ِمْن أَْرٍض، أَْو َشَجَرٍة َواِحَدٍة، فَأَْكثََر، أَْو َعْبٍد، أَْو ثَْوٍب، ا يَْنقَِسُم، َوِممَّ  َكاَن ِممَّ

لَِمْن  أَْو أََمٍة، أَْو ِمْن َسْيٍف، أَْو ِمْن َطَعاٍم، أَْو ِمْن َحيََواٍن، أَْو ِمْن أَيِّ َشْيٍء بِيَع: َّل يَِحلُّ 

لَهُ َذلَِك اْلُجْزُء أَْن يَبِيَعهُ َحتَّى يَْعِرَضهُ َعلَى َشِريِكِه أَْو ُشَرَكائِِه فِيِه، فَإِْن أََراَد َمْن 

ْط يُْشِرُكهُ فِيِه اِْلَْخَذ لَهُ بَِما أَْعطَى فِيِه َغْيُرهُ فَالشَِّريُك أََحقُّ بِِه، َوإِْن لَْم يُِرْد أَْن يَأُْخَذ فَقَ 

ْن بَاَعهُ. َسقَطَ   َحقُّهُ، َوَّل قِيَاَم لَهُ بَْعَد َذلَِك إَذا بَاَعهُ ِممَّ

فَإِْن لَْم يَْعِرْض َعلَْيِه َكَما َذَكْرنَا َحتَّى بَاَعهُ ِمْن َغْيِر َمْن يُْشِرُكهُ فِيِه؟ فََمْن يُْشِرُكهُ ُمَخيٌَّر 

 لَهُ َويَأُْخَذ َذلَِك اْلُجْزَء لِنَْفِسِه بَِما بِيَع بِِه.بَْيَن أَْن يُْمِضَي َذلَِك اْلبَْيَع َوبَْيَن أَْن يُْبطِ 

 َوهَا هُنَا ِخًَلٌف فِي أَْربََعِة َمَواِضَع:

 أََحُدهَا هَْل يَُجوُز بَْيُع اْلُمَشاِع أَْم َّل؟ َوالثَّانِي: هَْل يَُكوُن فِي بَْيِعِه ُشْفَعةٌ أَْم َّل؟
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ابُِع: إْن َعَرَض اْلبَائُِع َعلَى َمْن يُْشِرُكهُ َوالثَّالُِث: اِْلَْشيَاُء الَّتِي تَكُ  ْفَعةُ ، َوالرَّ وُن فِيهَا الشُّ

 قَْبَل أَْن يَبِيَع فَأَبَى َشِريُكهُ ِمْن اِْلَْخِذ هَْل يَْسقُطُ َحقُّهُ بَِذلَِك أَْم َّل؟..

ةً أَْصًًل، ا َمْن َمنََع بَْيَع اْلُمَشاِع فََما نَْعلَُم لَهُْم ُحجَّ نَِّة، قَاَل  فَأَمَّ بَْل هَُو ِخًَلُف اْلقُْرآِن، َوالسُّ

تَهُ أَْن يَقُوَل: خَ  ْفَعِة فَإِنَّ ُحجَّ ا َمْن لَْم يَقُْل بِالشُّ ُ اْلبَْيَع{ .. َوأَمَّ ُ تََعالَى: }َوأََحلَّ َّللاَّ بَُر َّللاَّ

َراِء فًََل  ْفَعِة ُمَخالٌِف لِْْلُُصوِل، َوَمْن َملََك َشْيئًا بِالشِّ يَُجوُز لَِغْيِرِه أَْخُذهُ َوهََذا ِخًَلٌف  الشُّ

 ِ ةَ فِي نَظٍَر َمَع ُحْكٍم ثَابٍِت َعْن  -لَِما ثَبََت َعْن َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم .. َوَّل ُحجَّ َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم. -َرُسوِل َّللاَّ  َصلَّى َّللاَّ

 -أقوال الفقهاء:

 الشفعة في كل شىء هو قول: عطاء وابن أبي مليكة. قول المؤلف في جواز■

قول المؤلف: بلزوم البيع إذا عرض البائع على شريكه المبيع أوّل فرفض الشريك ■

الشراء وأنه ّل حق له في الرجوع بعد البيع هو قول: الحكم بن عتيبة وسفيان الثوري 

َحيٍّ َوأََحُد قَْولَْي أَْحَمَد: َوطَائِفٍَة ِمْن أَْصَحاِب  َوهَُو قَْوُل أَبِي ُعبَْيٍد، َوإِْسَحاَق َواْلَحَسِن ْبنِ 

 اْلَحِديِث.

 ّل يجوز بيع المشاع.) َعْبُد اْلَملِِك ْبُن يَْعلَى َوهَُو تَابِِعيٌّ قَاِضي اْلبَْصَرِة(■

ِريَكْيِن يَُكوُن بَْينَهَُما اْلَمتَاُع أَْو الشَّْيُء الَِّذي َّل يُكَ ■  اُل َوَّل يُوَزُن أَْن يَبِيَعهُ َّل بَأَْس بِالشَّ

 قَْبَل أَْن يُقَاِسَمهُ.)ابن سيرين(

َّل يَبِْع ِمْنهُ َوَّل ِمْن َغْيِرِه َحتَّى يُقَاِسَمهُ إّلَّ أَْن يَُكوَن لُْؤلَُؤةً أَْو َما َّل يَْقِدُر َعلَى ■ 

 قِْسَمتِِه.)الحسن(

ْفَعةَ لِلشَِّريكِ ■  .)عثمان البتي(يجوز بَْيَع اْلُمَشاِع َوَّل شُّ

َّل ُشْفَعةَ إّلَّ فِي اِْلَْرِض فَقَْط أَْو فِي أَْرٍض بَِما فِيهَا ِمْن بِنَاٍء أَْو َشَجٍر نَابٍِت فَقَْط.)أبو ■ 

 حنيفة والشافعي(

ْفَعةُ َواِجبَةٌ فِي اِْلَْرِض َوْحَدهَا، َوفِي اِْلَْرِض بَِما فِيهَا ِمْن بِنَاٍء أَْو َشَجٍر نَابِ ■  ٍت، الشُّ

 أَْو فِي الثَِّماِر الَّتِي فِي ُرُءوِس الشََّجِر َوإِْن بِيَعْت ُدوَن اِْلُُصوِل.)مالك(

ْفَعِة فِيَما َعَدا اِْلَْرِض.) روى َعْن اْبِن َعبَّاٍس، َوُشَرْيٍح، َواْبِن اْلُمَسيِِّب، ■ ّل تجوز الشُّ

، َواْلَحَسِن َوَّل يَِصحُّ َعْنهُْم، َوَعْن َعطَاٍء َوقَْد َرَجَع َعْن  َذلَِك َوَعْن إْبَراِهيَم، َوالشَّْعبِيِّ

اِد ْبِن أَبِي ُسلَْيَماَن، َوَربِيَعةَ، َوهَُو َعْن هَُؤَّلِء َصِحيٌح(  َوقَتَاَدةَ، َوَحمَّ

ْفَعةَ تجب فِي اْلَماِء.)ابن شبرمة(■   الشُّ

 -األحاديث واآلثار:

ِ قَاَل: ■  ِ قَضَ »َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ى َرُسوُل َّللاَّ ْفَعِة فِي  -َصلَّى َّللاَّ بِالشُّ

فَْت الطُُّرُق فًََل ُشْفَعةَ   صحيح(«)ُكلِّ َما لَْم يُْقَسْم فَإَِذا َوقََعْت اْلُحُدوُد َوُصرِّ

ِ قَاَل: ■  ِ »َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَ  -َجَعَل َرُسوُل َّللاَّ ْفَعةَ فِي  -ْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ الشُّ

فَْت الطُُّرُق فًََل ُشْفَعةَ   صحيح(«)ُكلِّ َماٍل لَْم يُْقَسْم فَإَِذا َوقََعْت اْلُحُدوُد َوُصرِّ

قال المؤلف: لَْيَس فِي هََذا اللَّْفِظ نَصٌّ َوَّل َدلِيٌل َعلَى أَنَّ َذلَِك َّل يَُكوُن إّلَّ فِي اِْلَْرِض، 

َواْلبِنَاِء ،بَْل اْلُحُدوُد َواقَِعةٌ فِي ُكلِّ َما يَْنقَِسُم ِمْن طََعاٍم، َوَحيََواٍن، َونَبَاٍت،  َواْلَعقَاِر،
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َوُعُروٍض، َوإِلَى ُكلِّ َذلَِك طَِريُق َضُروَرٍة، َكَما هَُو إلَى اْلبِنَاِء َوإِلَى اْلَحائِِط َوَّل فَْرَق، 

لِْلُحُدوِد َوالطُُّرِق إْعًَلًما بُِحْكِم َما يُْمِكُن قِْسَمتُهُ، َوبَقَِي  -َعلَْيِه السًََّلُم  -َوَكاَن ِذْكُرهُ 

ْفَعةَ َواِجبَةٌ  ُل اْلَحِديِث بَيَاٌن َكاٍف فِي أَنَّ الشُّ اْلُحْكُم فِيَما َّل يُْقَسُم َعلَى َحْسبِِه، فََكْيَف َوأَوَّ

َوهََذا ُعُموٌم لَِجِميِع اِْلَْمَواِل َما اْحتََمَل ِمْنهَا فِي ُكلِّ َماٍل يُْقَسُم، َوفِي ُكلِّ َما لَْم يُْقَسْم، 

 اْلقِْسَمةَ َوَما لَْم يَْحتَِمْلهَا.

ِ »َعْن َجابٍِر قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قََضى َرُسوُل َّللاَّ ْفَعِة فِي ُكلِّ َشْيءٍ  -َصلَّى َّللاَّ « بِالشُّ

 )صحيح(

ِ َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ الشَِّريُك َشفِيٌع : »-َصلَّى َّللاَّ

ْفَعةُ فِي ُكلِّ َشْيءٍ   صحيح(«)َوالشُّ

 ■ ِ ِ يَقُوُل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عن َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ ْفَعةُ فِي : »-َصلَّى َّللاَّ الشُّ

أَْو َرْبٍع أَْو َحائٍِط، َّل يَْصلُُح أَْن يَبِيَع َحتَّى يُْؤِذَن َشِريَكهُ فَيَأُْخُذ أَْو  ُكلِّ ِشْرٍك فِي أَْرضٍ 

 )صحيح(« يََدُع، فَإِْن أَبَى فََشِريُكهُ أََحقُّ بِِه َحتَّى يُْؤِذنَهُ 

ا  ًَلةُ َوالسًََّلُم  -قَْولُهُ »قال المؤلف: أَمَّ ْرٍض أَْو َرْبٍع أَْو : فِي ُكلِّ ِشْرٍك فِي أَ -َعلَْيِه الصَّ

ْفَعِة فِي اِْلَْرِض « َحائِطٍ  فَلَْيَس فِيِه أَنَّهُ َّل ُشْفَعةَ إّلَّ فِي هََذا فَقَْط، َوإِنََّما فِيِه إيَجاُب الشُّ

ْفَعةُ فِيَما َعَداهَا أَْم َّل؟ فََوَجَب طَلَُب ُحْكمِ  ْبِع َواْلَحائِِط، َولَْيَس فِيِه ِذْكُر هَْل الشُّ َما  َوالرَّ

َعَدا هَِذِه فِي َغْيِر هََذا اللَّْفِظ، َوقَْد َوَجْدنَا َخبََر َجابٍِر هََذا نَْفِسِه ِمْن طَِريِق َعطَاٍء بِأَنَّ 

بَْيِر إّلَّ َجاِهٌل. ْفَعةَ فِي ُكلِّ َشْيٍء، َوَما يَْجهَُل أَنَّ َعطَاًء فَْوَق أَبِي الزُّ  الشُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم صَ  -َعْن َجابٍِر َعْن النَّبِيِّ ■  َمْن َكاَن لَهُ َشِريٌك فِي َرْبَعٍة أَْو نَْخٍل » -لَّى َّللاَّ

 صحيح(«)فَلَْيَس لَهُ أَْن يَبِيَع َحتَّى يُْؤِذَن َشِريَكهُ، فَإِْن َرِضَي أََخَذ، َوإِْن َكِرهَ تََركَ 

ُ َعلَ  -َعْن اْبِن أَبِي ُملَْيَكةَ، قَاَل النَّبِيُّ ■  فِي اْلَعْبِد ُشْفَعةٌ َوفِي ُكلِّ : »-ْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف مرسل(«)َشْيءٍ 

َعْن أَبَاَن ْبِن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن َعْن أَبِيِه قَاَل: َّل ُشْفَعةَ فِي بِْئٍر َوَّل فَْحٍل َواِْلُْرُف يَْقطَُع ■ 

 ُكلَّ ُشْفَعٍة.

 ُم.قال المؤلف:اِْلُْرُف اْلُحُدوُد َواْلَمَعالِ 

ِ ْبِن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب قَاَل: إَذا َوقََعْت ■  ِ ْبِن َعْبِد َّللاَّ َعْن ُعبَْيِد َّللاَّ

 اْلُحُدوُد َوَعَرَف النَّاُس ُحقُوقَهُْم فًََل ُشْفَعةَ بَْينَهُْم.

ُ َعْنهَُما  -ُن َعفَّاَن قال المؤلف: فَهََذاِن ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب، َوُعْثَماُن بْ   -َرِضَي َّللاَّ

ا  ْفَعِة بَْعَد ُوُجوبِهَا بُِوقُوِع اْلُحُدوِد، َوَمْعِرفَِة النَّاِس ُحقُوقَهُْم َولَْم يَُخصَّ يَْحِمًَلِن قَْطَع الشُّ

ٍم َمبِيٍع، َوَكَذلَِك أَْرًضا ُدوَن َسائِِر اِْلَْمَواِل، بَْل أَْجَمًَل َذلَِك، َواْلُحُدوُد تَقَُع فِي ُكلِّ ِجسْ 

 َمْعِرفَةُ ُكلِّ أََحٍد َحقَّهُ.

ْحَمِن ■  ُد ْبُن َعْبِد الرَّ َعْن َعطَاٍء َعْن اْبِن َعبَّاٍس: َّل ُشْفَعةَ فِي اْلَحيََواِن .)ضعيف()ُمَحمَّ

 َمْجهُوٌل (

ْفَعة فِي َغْير اْلبَْيع[م  1111]َمْسأَلَة الشُّ

َوْحَدهُ، َوَّل ُشْفَعةَ فِي َصَداٍق َوَّل فِي إَجاَرٍة، َوَّل فِي ِهبٍَة، َوَّل  َوَّل ُشْفَعةَ إّلَّ فِي اْلبَْيعِ 
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ْفَعِة فِي ُكلِّ  َغْيِر َذلَِك، َوهَُو قَْوُل َجَماَعٍة ِمْن السَّلَِف.. إن قِيَل: فَهًَلَّ أََخْذتُْم بِإِيَجاِب الشُّ

 ِ ُ  -َذلَِك بُِعُموِم قَْوِل َرُسوِل َّللاَّ ْفَعِة فِي ُكلِّ َما لَْم  - َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ َوقََضائِِه بِالشُّ

ْفَعةَ " لَْيَسْت لَْفظَةً قَِديَمةً إنََّما ِهَي لَْفظَةٌ  يُْقَسْم؟ قُْلنَا: لَْم يَُجْز َما تَقُولُوَن؛ ِِلَنَّ " الشُّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - َشِريِعيَّةٌ لَْم تَْعِرْف اْلَعَرُب َمْعنَاهَا قَْبَل َرُسوِل َّللاَّ َكَما لَْم  -َصلَّى َّللاَّ

يَاِم " َولَْفظَةَ " اْلَكفَّاَرِة "  َكاِة " َولَْفظَةَ " الصِّ ًَلِة " َولَْفظَةَ " الزَّ تَْعِرْف لَْفظَةَ " الصَّ

 ِ يِن، َحتَّى بَيَّنَهَا لَنَا َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َصلَّى -..اْلَواِرَد ُكلُّ َذلَِك فِي الدِّ بَِما لَْم  -َّللاَّ

ُجوِد، َواْلقَِراَءِة، َوَما يُْعطَى ِمْن اِْلَْمَواِل،  ُكوِع، َوالسُّ تَْعِرْفهُ اْلَعَرُب قَطُّ: ِمْن ِصفَِة الرُّ

ْفَعةُ " ِمْن هََذا اْلبَا ِب َّل يَْدِري َوَما يُْمتَنَُع ِمْنهُ فِي َرَمَضاَن، َوَغْيِر َذلَِك، َوَكَذلَِك " الشُّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أََحٌد َما اْلُمَراُد بِهَا َحتَّى بَيَّنَهُ َرُسوُل َّللاَّ َوقَْد بَيََّن أَنَّ َذلَِك فِي  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َصلَّ  -اْلبَْيِع، َولَْم يَْذُكْرهَا َغْيَر َذلَِك، فَلَْم يَُجْز أَْن يُتََعدَّى بِهَا بَيَاُن َرُسوِل َّللاَّ ى َّللاَّ

 إلَى الظُّنُوِن اْلَكاِذبَِة.. -َوَسلََّم 

 -أقوال الفقهاء:

قول المؤلف هو قول :الحسن والشعبي وأَبِي َحنِيفَةَ، َوأَْصَحابِِه، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، ■

 َوأهل الظاهر، َواللَّْيِث ْبِن َسْعٍد.

، َواْبُن أَبِي لَْيلَى، َواْبُن ُشْبُرَمةَ، َواْلَحَسِن الشفعة جائزة في الصداق.) اْلَحاِرُث اْلُعْكلِيُّ ■

، َوَمالٌِك، َوالشَّافِِعيُّ (  ْبِن َحيٍّ

 ■) فِيُع بَِصَداِق ِمْثلِهَا.) اْلُعْكلِيُّ َوالشَّافِِعيُّ  يَأُْخُذ الشَّ

ْقِص.) أَبِي لَْيلَى، َواْبُن ُشْبُرَمةَ، َواْلَحسَ ■   ِن ْبِن َحيٍّ َوَمالٌِك(يَأُْخُذ الصداُق بِقِيَمِة الشِّ

َجاَرِة.)مالك والشافعي(■  الشفعة تجَب فِي اْْلِ

 -األحاديث:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن النَّبِيِّ ■  ْيِن » -َصلَّى َّللاَّ َمْن اْبتَاَع َدْينًا َعلَى َرُجٍل فََصاِحُب الدَّ

 ضعيف(«)أَْولَى

َصلَّى  -لَْم يَُسمَّ َعْن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز َعْن النَّبِيِّ  قال المؤلف: فَهََذا بَاِطٌل؛ ِِلَنَّهُ َعمَّنْ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ةٌ َعلَْيِهْم فِي  -َّللاَّ ثُمَّ لَْو َصحَّ لَْم يَْنتَفُِعوا بِِه؛ ِِلَنَّهُ فِي اْلبَْيِع أَْيًضا، فَهَُو ُحجَّ

ْفَعِة فِيَما َعَدا اْلَعقَا  ِر.َمْنِعِهْم ِمْن الشُّ

 

 1111}مسألة لم يعرض على شريكه األخذ قبل البيع حتى باع {م

حتى باع فوجبت الشفعة بذلك للشريك  البيع ومن لم يعرض على شريكه اّلخذ قبل

 .فالشريك على شفعته علم بالبيع أو لم يعلم. حضره أو لم يحضره

أو يلفظ حتى يأخذ متى شاء ولو بعد ثمانين سنة أو أكثر  يشهد أشهد عليه أو لم

وأما  ..بالترك فيسقط حينئذ وّل يسقط حقه بعرض غير شريكه أو رسوله عليه

عمره كله، وّل  سكت حقه ولم يعطه فليس سقوطه عن طلبه قطعا لحقه ولو منع من



 

283 
 

أو حق ما فان سقوطه عن طلبه  ميراثماّل أو كان له دين أو غصب يختلفون فيمن

خصوا حق الشفعة من سائر الحقوق بهذه ّل يبطله وانه على حقه أبدا فمن أين 

 التخاليط.

 -أقوال الفقهاء:

 ** قول المؤلف هو قول :عمر بن عبد العزيز.

متى علم بالبيع وعلم أن له الشفعة فان طلب في الوقت أو أشهد على أنه آخذ  **

وّل طلب  يشهد بعد ذلك سنين فإن لم سكت بشفعته فله الشفعة أبدا وان

في الحاضر أن له اجل ثًلثة أيام فان طلب وقد روى عنه  حنيفةأبو .)حقه بطل فقد

حقه وّل شفعة له،  بطل الشفعة فيها قضى له، وان مرت الثًلث ولم يطلب الشفعة

كذلك اّل أنه قال: ّل ينتفع باّلشهاد على أنه طالب  محمد بن الحسنوقال صاحبه 

بالشفعة أو بحضرة الشقص بالشفعة اّل بأن يكون اشهاده بذلك بحضرة المطلوب 

بعد اّلشهاد المذكور شهرا واحدا ّل  سكت المطلوب، وقال أيضا: فان

شفعته، وقال بعض كبار نظار مقلدي أبي حنيفة: للشفيع من أمد الخيار  بطلت يطلب

وبقول أبي حنيفة يقول البتي. وابن وّل طلب ما للمرأة المخيرة،  يشهد ولم سكت ان

الحسن. واألوزاعي اَل أن عبيد َّللا قال: َل يمهل اَل ساعة  شبرمة. وعبيد َّللا ابن

 (واحدة

فهو على حقه  أشهد إن بلغه البيع وعلم أن له القيام بالشفعة فسكت ولم يطلب وّل**

،ومرة قال: ان قام ما  مالكوله أن يطلب ما لم يطل اِلمد جدا دون تحديد في ذلك.)

حقه،  بطل بينه وبين خمسة أعوام فله ذلك وان لم يقم حتى مضت خمسة أعوام فقد

 .حقه( بطل ومرة قال: له القيام ما بينه وبين سنة فإن لم يطلب حتى مضت سنة فقد

ان ترك الطلب ثًلثة أيام فأقل كان له ان يطلب فإن لم يطلب حتى مضت له ثًلثة **

 . )الشافعي وسفيان الثوري (حقه بطل أيام فقد

حقه وان تركه لعذر فهو  بطلان ترك الطلب دون عذر مانع ما قل أو كثر فقد**

على حقه طال اِلمد أو قصر وهو قول معمر، وروى عن شريح وصح عن الشعبي، 

وروى عن الشعبي أن له أجل يوم واحد.)القول اِلخير للشافعي وهو قول معمر، 

 (عن الشعبي، وروى عن الشعبي أن له أجل يوم واحدوروى عن شريح وصح 

 -األحاديث واآلثار:

)الشفعة كنشطة عقال والشفعة لمن  رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم عن**

 )موضوع(واثبها(
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قال: )ّل شفعة لغائب وّل  النبي صلى َّللا عليه وسلم عن عبد َّللا بن عمر عن**

ه فهو حر وهو مولى َّللا ورسوله لصغير والشفعة كحل العقال من مثل بمملوك

)عبد الرحمن بن البيلماني ضعيف  )ضعيف()والناس على شروطهم ما وافقوا الحق

 مطرح(

 1111]َمْسأَلَة إَذا أََخَذ الشَّفِيع َحق ه[م

فِيُع َحقَّهُ لَِزَم اْلُمْشتَِري َردُّ َما اْستََغلَّ َوَكاَن ُكلُّ َما أَْنفََذ  فِيِه ِمْن ِهبٍَة، أَْو فَإِْن أََخَذ الشَّ

َصَدقٍَة أَْو ِعْتٍق، أَْو َحْبٍس، أَْو بُْنيَاٍن، أَْو ُمَكاتَبٍَة، أَْو ُمقَاَسَمٍة، فَهَُو ُكلُّهُ بَاِطٌل َمْرُدوٌد 

هََذا  َمْفُسوٌخ أَبًَدا، َوتُْقلَُع أَْنقَاُضهُ لَْيَس لَهُ َغْيُر َذلَِك، َّل ِسيََّما اْلُمَخاِصُم اْلَمانُِع، فَإِنَّ 

ْفَعِة نَفََذ ُكلُّ  ِريُك اِْلَْخَذ بِالشُّ ، َمانٌِع َحقَّ َغْيِرِه بًَِل ِمْريٍَة، فَإِْن تََرَك الشَّ  َغاِصٌب ظَالٌِم ُمتََعدٍّ

، َولَْم يَُردَّ َشْيئًا ِمْنهُ، َوَكانَْت اْلَغلَّةُ لَهُ، هََذا إَذا َكاَن إيَذانُهُ الشَِّريَك ُمْمِكنً  ا لَهُ، َذلَِك َوَصحَّ

ِر  أَْو لِْلبَائِِع ِحيَن اْشتََرى، فَإِْن لَْم يَُكْن إيَذاُن الشَِّريِك ُمْمِكنًا لِْلبَائِِع لُِعْذٍر َما، أَْو لِتََعذُّ

ْفَعةَ لِلشَِّريِك َمتَى طَلَبَهَا، َولَْيَس َعلَى اْلُمْشتَِري َردُّ اْلَغلَِّة ِحينَئٍِذ، لَِكنَّ  طَِريٍق، فَإِنَّ الشُّ

ا َذَكْرنَا فََمْفُسوٌخ َويُْقلَُع بُْنيَانُهُ َوَّل بُدَّ ، بُْرهَاُن َذلَِك: قَْولُهُ كُ  َعلَْيِه  -لَّ َما أَْحَدَث فِيِه ِممَّ

ًَلُم  فًََل يَْخلُو بَْيُع « َّل يَْصلُُح أَْن يَبِيَع َحتَّى يُْؤِذَن َشِريَكهُ »الَِّذي أَْوَرْدنَا قَْبُل  -السَّ

ِريِك قَ  ا أَْن يَُكوَن بَاِطًًل الشَّ ْبَل أَْن يُْؤِذَن َشِريَكهُ ِمْن أََحِد أَْوُجٍه ثًََلثٍَة، َّل َرابَِع لَهَا: إمَّ

ْفَعةَ َوهََذا بَاِطٌل؛ ِِلَنَّهُ لَْو َكاَن َذلَِك لََوَجَب َعلَْيِه َردُّ اْلغَ  فِيُع بِتَْرِكِه الشُّ َحهُ الشَّ لَِّة َوإِْن َصحَّ

فِيُع أَْو تََرَك، َواْلَخبَُر يُوِجُب َغْيَر هََذا، بَْل يُوِجُب أَنَّ الشَِّريَك  َعلَى ُكلِّ َحالٍ  أََخَذ الشَّ

، َوأَنَّهُ إْن تََرَك فَلَهُ َذلَِك، فَلَْو َكاَن اْلبَْيُع بَاِطًًل َّلْحتَاَج إلَى تَْجِديِد َعْقٍد آَخَر َوهََذا  أََحقُّ

ًَلةُ  -يُْبِطلَهُ الشَّفِيُع بِاِْلَْخِذ َوهََذا بَاِطٌل بِقَْولِِه  َخطَأٌ، أَْو يَُكوُن َصِحيًحا َحتَّى َعلَْيِه الصَّ

ًَلُم  ًَلةُ  -فَِمْن اْلبَاِطِل أَْن يَُكوَن َصِحيًحا َما أَْخبََر « َّل يَْصلُحُ : »-َوالسَّ َعلَْيِه الصَّ

ًَلُم  ِ  -َوالسَّ ْفَعِة ُعلَِم أَنَّ اْلبَْيَع َوقََع أَنَّهُ َّل يَْصلُُح، أَْو يَُكوَن َمْوقُوفًا، فَإ فِيُع بِالشُّ ْن أََخَذ الشَّ

ِحيُح لِبُْطًَلِن اْلَوْجهَْيِن  بَاِطًًل، َوإِْن تََرَك َحقَّهُ ُعلَِم أَنَّ اْلبَْيَع َوقََع َصِحيًحا َوهََذا هَُو الصَّ

لِيَن لِقَْولِِه  ا إَذا لَْم يَُكْن لِْلبَائِِع إْعًَلُم الشَِّريِك، «.الشَِّريُك أََحقُّ » -َعلَْيِه السًََّلُم  -اِْلَوَّ . َوأَمَّ

ُ نَْفًسا إِّل ُوْسَعهَا{ ]البقرة:  َ تََعالَى يَقُوُل: }ّل يَُكلُِّف َّللاَّ  [ .٢٨٤فَإِنَّ َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ِمْنهُ َما  إَذا أََمْرتُُكْم بِأَْمٍر فَأْتُوا: »-َصلَّى َّللاَّ

َوَوَجْدنَا َمْن يُْمِكنُهُ إيَذاُن َشِريِكِه فَقَْد َجاَء النَّصُّ بِأَنَّهُ َّل يَْصلُُح لَهُ أَْن يَبِيَع «...اْستَطَْعتُمْ 

ا  َحتَّى يُْؤِذنَهُ، فَلَْو لَْم يَُكْن إّلَّ هََذا اللَّْفظُ َوْحَدهُ لََوَجَب بُْطًَلُن اْلَعْقِد بُِكلِّ َحاٍل، لَِكنْ  لَمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َجَعَل النَّبِيُّ  ، َوأَبَاَح لَهُ اِْلَْخَذ أَْو التَّْرَك: َوَجَب أَنَّهُ  -َصلَّى َّللاَّ ِريَك أََحقَّ الشَّ

حَّ أَنَّهُ ُمَراًعى َكَما َذَكْرنَا، فَإِْن أََخَذ فَقَْد َعلِْمنَا أَنَّهُ لَْم يُْمِض َذلَِك اْلَعْقَد، بَْل أَْبَطلَهُ، فَصَ 

 اْنَعقََد فَاِسًدا فَلَِزَمهُ َردُّ اْلَغلَِّة، َوإِْن تََرَك اِْلَْخَذ فَقَْد أََجاَزهُ، فََصحَّ أَنَّهُ اْنَعقََد َجائًِزا.

 ُ يَذاُن فَلَْم يَأِْت النَّصُّ فِيِه بِأَنَّهُ َّل يَْصلُُح، َوقَْد أََحلَّ َّللاَّ ا َمْن لَْم يُْمِكْنهُ اْْلِ اْلبَْيَع، إّلَّ أَنَّ  َوأَمَّ

ِريِك اِْلَْخَذ أَْو التَّْرَك، فَإِْن أََخَذ فَِحينَئٍِذ بَطََل اْلَعْقُد، َّل قَْبَل َذلَِك، فَاْلَغلَّةُ لِْلُمْشتَرِ  ي لِلشَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.  هَاهُنَا َعلَى ُكلِّ َحاٍل َوبِاّلَِلَّ
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 -أقوال الفقهاء:

، إَذا بَنَى ثُمَّ َجاَء ■  ، َواْبِن أَبِي لَْيلَى ، وَمالٌِك، َواْلبَتِّيُّ ْعبِيِّ فِيُع بَْعَدهُ فَاْلقِيَمةُ.) الشَّ الشَّ

، َوأَْحَمَد( ، َوالشَّافِِعيُّ  َواِْلَْوَزاِعيُّ

فِيُع بَْعَده يَْقلَُع بِنَاَءهُ.)حماد بن أبي سليمان وُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ َوأَ ■  بُو إَذا بَنَى ثُمَّ َجاَء الشَّ

 َحنِيفَةَ، َوأَبُو ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابُهُْم(

ْفَعة[م  1111]َمْسأَلَة ِمْن تجب لَهُ الشُّ

ِغيِر إَذا َكبَُر،  ، َولِلسَّاِكِن فِي َغْيِر اْلِمْصِر، َولِْلَغائِِب، َولِلصَّ ْفَعةُ َواِجبَةٌ لِْلبَْدِويِّ َوالشُّ

يِّ  مِّ َوَما « .. فََشِريُكهُ أََحقُّ بِهِ : »-َعلَْيِه السًََّلُم  -بُِعُموِم قَْولِِه  َولِْلَمْجنُوِن إَذا أَفَاَق، َولِلذِّ

ِغيِر، أَوْ  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق، فَإِْن تََرَك َولِيُّ الصَّ ةً أَْصًًل َوبِاّلَِلَّ  نَْعلَُم لَِمْن َمنََع ِمْن َذلَِك ُحجَّ

ْفَعِة فَإِْن َكانَ  َذلَِك نَظًَرا لَهَُما لَِزَمهَُما؛ ِِلَنَّهُ فََعَل َما أُِمَر بِِه ِمْن  اْلَمْجنُوِن اِْلَْخَذ بِالشُّ

 النَِّصيَحِة لَهَُما، َوإِْن َكاَن التَّْرُك لَْيَس نَظًَرا لَهَُما لَْم يَْلَزْمهَُما، َولَهَُما اِْلَْخُذ أَبًَدا؛ ِِلَنَّهُ 

ِهَما.  فََعَل َما نُِهَي َعْنهُ ِمْن ِغشِّ

 -اء:أقوال الفقه

.)الشعبي(■  يِّ مِّ  َّل ُشْفَعةَ لَِمْن َّل يَْسُكُن اْلِمْصَر، َوَّل لِلذِّ

.)ابن حنبل(■  يٍّ  َّل ُشْفَعةَ لِِذمِّ

، قَاَّل: إّلَّ ■  ، َوُعْثَماُن اْلبَتِّيُّ َّل ُشْفَعةَ لَِغائٍِب. )النخعي َوقَالَهُ أَْيًضا اْلَحاِرُث اْلُعْكلِيُّ

 اْلقَِريَب اْلَغْيبَِة(

 َّل ُشْفَعةَ لَِصِغيٍر.)ابن أبي ليلى(■ 

 1111]َمْسأَلَة بَْيع الشِّْقص بَِعْرِض أَْو بعقار[م

فِيِع أَْخُذهُ إّلَّ بِِمْثِل َذلَِك اْلَعقَاِر، أَْو ِمْثلِ  ْقَص بَِعَرٍض، أَْو بَِعقَاٍر لَْم يَُجْز لِلشَّ  فَإِْن بَاَع الشِّ

َعلَى َذلَِك أَْصًًل فَاْلَمْطلُوُب ُمَخيٌَّر بَْيَن أَْن يَْلَزَمهُ قِيَمةُ  َذلَِك اْلَعَرِض، فَإِْن لَْم يَْقِدرْ 

ْقَص َويَْلَزَمهُ ِمْثُل َذلَِك اْلَعقَاِر، أَْو ِمْثُل َذلِكَ   اْلَعَرِض أَْو اْلَعقَاِر، َوبَْيَن أَْن يَُسلَِّم إلَْيِه الشِّ

لَْم يَقَْع إّلَّ بَِذلَِك اْلَعَرِض أَْو َذلَِك اْلَعقَاِر، َولَْيَس  اْلَعَرِض َمتَى قََدَر َعلَْيِه؛ ِِلَنَّ اْلبَْيعَ 

ْقِص إّلَّ بَِما َرِضَي بِِه اْلبَائُِع َسَواٌء َعَرَضهُ َعلَْيِه قَْبَل اْلبَْيِع أَْو أََخَذهُ بَعْ  ِريِك أَْخُذ الشِّ َد لِلشَّ

يَُجوُز إْجبَاُر اْلبَائِِع َعلَى أَْخِذ َغْيِر َما طَابَْت بِِه  اْلبَْيِع، هََذا َما َّل ِخًَلَف فِيِه ِمْن أََحٍد؛ فًََل 

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.  نَْفُسهُ َوبِاّلَِلَّ

فَإِْن لَْم يَْقِدْر َعلَْيِه فَقَْد تََعيََّن لَهُ قِبَلَهُ َعَرٌض أَْو َعقَاٌر َعَجَز َعْنهُ، َوقَاَل تََعالَى: 

[ فَلَهُ اِّلْقتَِصاُص بِاْلقِيَمِة الَّتِي ِهَي ِمْثُل ُحْرَمِة ١٢٦ة: }َواْلُحُرَماُت قَِصاٌص{ ]البقر

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.  اْلَماِل الَِّذي لَهُ ِعْنَدهُ َوبِاّلَِلَّ

 1111]َمْسأَلَة بَْيع الشِّْقص بِثََمِن إلَى أََجل[م

فِيُع أََحقُّ   بِِه بَِذلَِك الثََّمِن إلَى َذلَِك اِْلََجِل.َوَمْن بَاَع ِشْقَصهُ بِثََمٍن إلَى أََجٍل فَالشَّ

 -أقوال الفقهاء:

ْقَص بَِذلَِك الثََّمِن إلَى َذلَِك اِْلََجِل، َوَكَذلَِك إْن َكاَن ُمْعِسًرا ■  إْن َكاَن َملِيًًا أََخَذ الشِّ

 فََضِمنَهُ َملِيٌء َوإِّلَّ فًََل.)مالك(
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أَبَى قِيَل لَهُ: اْصبِْر، فَإَِذا َجاَء اِْلََجُل فَُخْذهَا ِحينَئٍِذ.)الشافعي  َّل يَأُْخُذهُ إّلَّ بِالنَّْقِد، فَإِنْ ■ 

 وأبو حنيفة(

ِريِك َوقَْد يُْعِسُر قَْبَل ⊙ ةَ الشَّ وا بِأَْن قَالُوا: إنَّ اْلبَائَِع لَْم يَْرَض ِذمَّ قال المؤلف: اْحتَجُّ

 اِْلََجِل.

ةَ الشَِّريِك فََكاَن َماَذا؟ َوِمْن أَْيَن َوَجَب هََذا َّل َشْيَء، َونَقُوُل لَهُْم: إْن كَ  اَن لَْم يَْرَض ِذمَّ

ُمَراَعاةُ ِرَضاهُ َوَسَخِطِه؟ َوَكَذلَِك أَْيًضا لَْم يَْرَض ُمَعاَملَتَهُ، َوقَْد يُْعِسُر الَِّذي بَاَع ِمْنهُ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّ  -أَْيًضا، فَاِْلَْرَزاُق َمْقُسوَمةٌ، َوقَْوُل َرُسوِل َّللاَّ فَالشَِّريُك : »-ى َّللاَّ

 ُموِجٌب لَهُ اِْلَْخُذ بَِما يَبِيُع بِِه ُجْملَةً َوتَْفِضيلُهُ َعلَى اْلُمْشتَِري..« أََحقُّ 

نهُ[م ته بَْعد بَْيع شريكة قَْبل أَْن يَُؤذِّ  1111]َمْسأَلَة بَاَع الشَِّريك ِحصَّ

ِريِك َولَْو أَنَّ الشَِّريَك بَْعَد بَيْ  تَهُ ِمْن َذلَِك الشَّ ِع َشِريِكِه قَْبَل أَْن يُْؤِذنَهُ بَاَع أَْيًضا ِحصَّ

ْفَعةَ أَْو لَْم يَْعلَْم َعلَِم بِ  اْلبَْيِع، أَْو اْلبَائِِع، أَْو ِمْن اْلُمْشتَِري ِمْنهُ، أَْو ِمْن أَْجنَبِيٍّ َعلَِم بِأَنَّ لَهُ الشُّ

ْفَعةُ لَهُ  ُ تََعالَى لَهُ فًََل يُْسقِطُهُ َعْنهُ بَْيُع  لَْم يَْعلَْم فَالشُّ َكَما َكانَْت؛ ِِلَنَّهُ َحقٌّ قَْد أَْوَجبَهُ َّللاَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.  َمالِِه، َوَّل َغْيُر َذلَِك أَْصًًل َوبِاّلَِلَّ

ْفَعة َوََل َمال لَهُ[م  1111]َمْسأَلَة َوَجبَْت لَهُ الشُّ

ْقُص َعلَْيِه، فَإِْن َوَمْن َوَجبَْت لَهُ ال ْفَعةُ َوَّل َماَل لَهُ لَْم يَِجْب أَْن يُْهَمَل، لَِكْن يُبَاُع َذلَِك الشِّ شُّ

يِه َوفَّى بِالثََّمِن فََذلَِك، َوإِْن فََضلَْت فَْضلَةٌ ُدفَِعْت إلَْيِه، َوإِْن لَْم يَِف اُتُّبَِع بِاْلبَاقِي، َوأُْنِظَر فِ 

ْقِص اْلَواِجِب لَهُ.. َوقَاَل قَْوٌم: يَْبطُُل َحقُّهُ فِي أَْن يُوِسَر، َوَذلَِك ِِلَ  نَّهُ ُذو َماٍل بَِذلَِك الشِّ

ُ تََعالَى أََحقَّ بِِه َعْن يَِدِه بًَِل  ْفَعِة، َوهََذا بَاِطٌل؛ ِِلَنَّهُ إْخَراُج َحقِِّه الَِّذي َجَعلَهُ َّللاَّ الشُّ

 بُْرهَاٍن، َوهََذا َّل يَُجوُز.

 1111ة َماَت الشَّفِيُع قَْبَل أَْن يَقُوَل أَنَا آُخُذ ُشْفَعتِي[م]َمْسأَلَ 

فِيُع قَْبَل أَْن يَقُوَل: أَنَا آُخُذ ُشْفَعتِي فَقَْد بَطََل َحقُّهُ َوَّل َحقَّ لَِوَرثَتِِه فِي اِْلَخْ  ِذ َوإِْن َماَت الشَّ

َ تََعالَى إنََّما َجَعلَ  ْفَعِة أَْصًًل؛ ِِلَنَّ َّللاَّ ُث..  بِالشُّ اْلَحقَّ لَهُ َّل لَِغْيِرِه، َواْلِخيَاُر َّل يَُورَّ

ْفَعِة، أَلِْلَميِِّت أَْم ِِلَْنفُِسِهْم؟ فَإِْن قَالُوا: لِلْ  َميِِّت؟ َونَْسأَلُهُْم أَْيًضا: لَِمْن يَأُْخُذوَن اْلَوَرثَةَ بِالشُّ

 ا.قُْلنَا: هََذا بَاِطٌل؛ ِِلَنَّ اْلَميَِّت َّل يَْملُِك َشْيئً 

َوإِْن قَالُوا: ِِلَْنفُِسِهْم؟ قُْلنَا: هََذا بَاِطٌل؛ ِِلَنَّ َشِرَكتَهُْم إنََّما َحَدثَْت بَْعَد اْلبَْيِع فًََل تُوَجُد 

ا إَذا بَلََغ الشَِّريَك أَْمُر  ُشْفَعةٌ، َولَْم يَُكونُوا ِحيَن اْلبَْيِع ُشَرَكاَء، فَلَْم تَِجْب لَهُْم ُشْفَعةٌ.. فَأَمَّ

ْت لَهُ، َوِهَي َمْوُروثَةٌ َعْنهُ ِحينَئٍِذ، َولَِوَرثَتِهِ الْ  ْفَعِة ثُمَّ َماَت فَقَْد َصحَّ  بَْيِع فَقَاَل: أَنَا آُخُذ بِالشُّ

 الطَّلَُب؛ ِِلَنَّهَا ِحينَئٍِذ َماٌل قَْد تَمَّ لَهُ.

 -أقوال الفقهاء:

فَةَ، َوُسْفيَاَن ْبِن ُعيَْينَةَ، قول المؤلف هو قول: ابن سيرين وسفيان الثوري ، وأَبِي َحنِي

، َوأَْحَمَد، َوإِْسَحاَق، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابِِهْم.  َواْلَحَسِن ْبِن َحيٍّ

 الشفعة لورثته.)مالك والشافعي(■

ا أَْو ِسْلَعةًّ َمَعهُ َصْفقَةٌ َواِحَدةٌ فََجاَء الشَّفِيُع يَْطلُُب[م  1111]َمْسأَلَة بَاَع ِشْقصًّ

ْن بَاَع ِشْقًصا أَْو ِسْلَعةً َمَعهُ َصْفقَةٌ َواِحَدةٌ فََجاَء الشَّفِيُع يَْطلُُب فَلَْيَس لَهُ إّلَّ أَْن يَأُْخَذ َومَ 
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فِيِع بَْعَد اْلبَْيِع إّلَّ َما َكاَن لَهُ إَذا أَِذنَهُ اْلبَائُِع قَْبَل الْ  .. لَْيَس لِلشَّ بَْيِع، اْلُكلَّ أَْو يَْتُرَك اْلُكلَّ

ْجَماُع اْلُمتَيَقَُّن قَْد بَيَّنَّا بِأَنَّهُ َّل يَْخُرُج َعْن ِمْلِك اْلبَائِِع إّلَّ َما َرِضَي بِإِْخَراَوا ِجِه لنَّصُّ َواْْلِ

َعْن ِمْلِكِه، قَاَل تََعالَى: }ّل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إِّل أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َعْن تََراٍض 

ْلَعِة فًََل يَُجوُز ٢٢ْنُكْم{ ]النساء: مِ  ْقِص َوْحَدهُ ُدوَن تِْلَك السِّ [ َواْلبَائُِع لَْم يَْرَض بِبَْيِع الشِّ

..  إْجبَاُرهُ َعلَى بَْيِع َما َّل يَْرَضى بَْيَعهُ بَِغْيِر نَصٍّ

 -أقوال الفقهاء:

اِر ْبِن ■ ِ ْبِن اْلَحَسِن قول المؤلف هو قول :ُ ُعْثَماَن اْلبَتِّيِّ َوَسوَّ ِ، َوُعبَْيِد َّللاَّ َعْبِد َّللاَّ

 اْلقَاِضيَْيِن.

 َوُرِوَي أَْيًضا َعْن أَبِي َحنِيفَةَ ِمْن طَِريٍق َخاِملٍَة.

تِِه ِمْن الثََّمِن.) أَبُو َحنِيفَةَ فِي اْلَمْشهُوِر َعْنهُ، َوُسْفيَاُن، َوَمالٌِك، ■  ْقَص بِِحصَّ يَأُْخُذ الشِّ

(َواْبُن ُشْبرُ   َمةَ، َوالشَّافِِعيُّ

 1111]َمْسأَلَة َكاَن لَهُ ُشَرَكاُء فَبَاَع ِمْن أََحِدِهْم[م

تِِه  َرَكاِء ُمَشاَرَكتُهُ فِيِه َوهَُو بَاٍق َعلَى ِحصَّ َوَمْن َكاَن لَهُ ُشَرَكاُء فَبَاَع ِمْن أََحِدِهْم َكاَن لِلشُّ

ا اْشتََرى َكأََحِدِهْم، ِِلَنَّهُ َشِريٌك وَ  ِ ِممَّ  -هُْم ُشَرَكاُء، فَهَُو َداِخٌل َمَعهُْم فِي قَْوِل َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ةَ لِْلُمْشتَِري َوهََذا « فََشِريُكهُ أََحقُّ : »-َصلَّى َّللاَّ َوقَْد قَاَل قَائٌِل: َّل ِحصَّ

 ِخًَلُف النَّصِّ َكَما َذَكْرنَا.

ْعبِيِّ أَنَّهُ قَاَل: إذَ  ا بَاَع ِمْن أََحِد ُشَرَكائِِه فًََل ُشْفَعةَ لِْْلَخِريَن ِمْنهُْم ،َوَكَذلَِك أَْيًضا وَعْن الشَّ

 َعْن اْلَحَسِن، َوُعْثَماَن اْلبَتِّيِّ 

: َوهََذا ِخًَلُف النَّصِّ أَْيًضا.  قَاَل َعلِيٌّ

َرَكاء َغائِبًّا فَاْشتََرى أََحدهْم[م  1111]َمْسأَلَة َكاَن بَْعض الشُّ

َرَكاِء ُغيَّبًا فَاْشتََرى أََحُدهُْم فََكَذلَِك أَْيًضا، َولَْيَس لِْلَحاِضِر أَْن يَقُوَل: فَلَْو كَ  اَن بَْعُض الشُّ

تِي ِِلَنَّ اْلبَائَِع َّل يَْرَضى بِبَْيِع بَْعِض َذلَِك ُدوَن بَْعٍض َكَما َذَكْرنَا آنِفًا  َّل آُخُذ إّلَّ ِحصَّ

 ةً.فِيَمْن بَاَع ِشْقًصا َوِسْلعَ 

تَهُ فَقَْط فِي قَْوِل قَوْ  َرَكاِء فَلَْيَس لَهُ أَْن يَأُْخَذ إّلَّ ِحصَّ ٍم فَلَْو بَاَع ِمْن أَْجنَبِيٍّ فََحَضَر أََحُد الشُّ

؛ ِِلَنَّهُ لَْم يَُكْن لَهُ ِحيَن اْْلِ  يَذاِن إّلَّ َواَلَِّذي نَقُوُل بِِه: إنَّهُ لَْيَس لَهُ إّلَّ أَْخُذ اْلُكلِّ أَْو تَْرُك اْلُكلِّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. يَذاِن فَقَْط َوبِاّلَِلَّ  َذلَِك، فَإِنََّما هَُو أََحقُّ بَِما َكاَن َحقَّهُ ِحيَن اْْلِ

ته[م  1111]َمْسأَلَة بَاَع اْثنَاِن فَأَْكثَُر ِمْن َواِحٍد فممن يَأُْخذ الشَِّريك ِحصَّ

ِحٍد، أَْو ِمْن أَْكثََر ِمْن َواِحٍد، أَْو بَاَع َواِحٌد ِمْن اْثنَْيِن فََصاِعًدا، فَإِْن بَاَع اْثنَاِن فَأَْكثَُر ِمْن َوا

ٍة َشاَء َويََدَع أَيَّهَا َشاَء، َولَهُ أَْن يَأُْخَذ اْلَجِميَع؛ ِِلَنَّهَا ُعقُوٌد  ِريِك أَْن يَأُْخَذ أَيَّ ِحصَّ فَلِلشَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.ُمْختَلِفَةٌ.. َوهَُو قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ،   َوالشَّافِِعيِّ َوبِاّلَِلَّ

 1111]َمْسأَلَةٌ ُشَرَكاُء فِي َشْيٍء بَْعُضُهْم بِِميَراٍث َوبَْعُضُهْم بِبَْيٍع[م

َوإِْن َكاَن ُشَرَكاُء فِي َشْيٍء بَْعُضهُْم بِِميَراٍث، َوبَْعُضهُْم بِبَْيٍع، َوبَْعُضهُْم بِِهبٍَة، َوفِيِهْم 

َوِرثُوا أَبَاهُْم َما َكاَن أَبُوهُْم َوِرثَهُ َمَع أَْعَماِمِهْم، فَبَاَع أََحُدهُْم فَاْلَجِميُع ُشفََعاُء َعلَى إْخَوةٌ 

هِ  ِه، َوَّل ِمْن اْمَرأَِة أَبِيِه، َوَّل ِمْن اْمَرأَِة َجدِّ ِة أَِخيِه ِمْن َعمِّ ، َعَدِدِهْم، لَْيَس اِْلَُخ أَْولَى بِِحصَّ
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ِ َوَّل ِمْن اِْلَ  ؛ ِِلَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ْجنَبِيِّ َوُكلُّهُْم «.فََشِريُكهُ أََحقُّ »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 َشِريُكهُ.

 -أقوال الفقهاء:

■.  قول المؤلف َهَُو قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيِّ

ْخَوِة لِْْلُمِّ فََسائُِر إْن َكاَن إْخَوةُ اِْلُمِّ َوَزْوَجاٌت َوبَنَاٌت ■  َوأََخَواٌت َوَعَصبَةٌ فَبَاَع أََحُد اْْلِ

ْوَجاِت فََسائُِرهُنَّ  ْفَعِة ِمْن َسائِِر اْلَوَرثَِة ،َوَكَذلَِك لَْو بَاَع إْحَدى الزَّ ْخَوِة لِْْلُمِّ أََحقُّ بِالشُّ  اْْلِ

ْفَعِة ِمْن َسائِِر اْلَوَرثَِة، َوَكَذلَِك  ْفَعِة ِمْن أََحقُّ بِالشُّ لَْو بَاَع أََحُد اْلبَنَاِت فََسائُِرهُنَّ أََحقُّ بِالشُّ

َسائِِر اْلَوَرثَِة ، َوَكَذلَِك لَْو بَاَع إْحَدى اِْلََخَواِت فلو بَاَع أََحُد اْلُعْصبَِة لَْم يَُكْن َسائُِر 

ْفَعِة، بَْل يَأُْخُذهَا َمَعهُْم اْلبَنَاُت، ،  اْلُعْصبَِة أََحقَّ بِالشُّ ْخَوةُ ِِلُمٍّ ْوَجاُت، َواِْلََخَواُت، َواْْلِ َوالزَّ

فَلَْو اْشتََرى بَنَاُت إْنَساٍن ِشْقًصا َواْشتََرى أََخَواتُهُ ِشْقًصا آَخَر ِمْن َذلَِك الشَّْيِء، َواْشتََرى 

لَْم يَُكْن أََخَواتُهَا أََحقَّ  أَْجنَبِيُّوَن ِشْقًصا ثَالِثًا ِمْنهُ فَبَاَع إْحَدى اْلبَنَاِت أَْو إْحَدى اِْلََخَواتِ 

تِهَا، َوَّل ِمْن اِْلَْجنَبِيِّيَن ،َولَْو َكاَن َوَرثَةٌ َوُمْشتَُروَن فِي َشْيٍء فَبَاَع أََحُد  ْفَعِة ِمْن َعمَّ بِالشُّ

ْفَعةُ فِي َذلَِك َمَع َسائِِر اْلَوَرثَِة.)مالك(  اْلَوَرثَِة فَلِْْلَْجنَبِيِّ الشُّ

 َوهََذا َكًَلٌم يُْغنِي إيَراُدهُ َعْن تََكلُِّف إْفَساِدِه لِفُْحِش تَنَاقُِضِه..قال المؤلف: ⊙

ا َولَهُ ُشَرَكاء مختلفة أنصبائهم[م  1111]َمْسأَلَة بَاَع ِشْقصًّ

ْشِر َوَمْن بَاَع ِشْقًصا َولَهُ ُشَرَكاُء ِِلََحِدِهْم ِمائَةُ َسْهٍم، َوِْلَخَر ِعْشُروَن، َوِْلَخَر ُعْشُر اْلعُ 

ْفَعِة، َويَْقتَِسُموَن َما أََخُذوا بِالسََّواِء، َوَّل   أَْو أَقَلُّ أَْو أَْكثَُر: فَُكلُّهُْم َسَواٌء فِي اِْلَْخِذ بِالشُّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َمْعنَى لِتَفَاُضِل ِحَصِصِهْم.. قَْوُل َرُسوِل َّللاَّ تَْسِويَةٌ « فََشِريُكهُ » -َصلَّى َّللاَّ

ِ  بَْينَ  َرَكاِء َولَْو َكاَن هُنَالَِك ُمفَاَضلَةً لَبَيَّنَهَا َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َجِميِع الشُّ  -َصلَّى َّللاَّ

 َولَْم يُْجِمْل اِْلَْمَر: فَبَطَلَْت اْلُمفَاَضلَةُ..

 -أقوال الفقهاء:

■، ، َوالشَّْعبِيِّ ، َواْبُن أَبِي  قول المؤلف هو قول: إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ َواْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ

، َوأَبِي َحنِيفَةَ، َوأَْصَحابِِه، َوَشِريٍك، َواْلَحَسِن ْبِن  لَْيلَى، َواْبُن ُشْبُرَمةَ، َوُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ

ِ ْبِن اْلَحَسِن، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوأَْشهَُر قَ  ، َوَعْبِد َّللاَّ ، َوُعْثَماَن اْلبَتِّيِّ .َحيٍّ  ْولَْي الشَّافِِعيِّ

ِهَي َعلَى قَْدِر اِْلَْنِصبَاِء.)َوهَُو قَْوُل َعطَاٍء: َواْبِن ِسيِريَن َوُرِوَي َعْن اْلَحَسِن أَْيًضا ■ 

ِ، َوإِْسَحاُق، َوأَبُو ُعبَْيٍد( اُر ْبُن َعْبِد َّللاَّ  َوبِِه يَقُوُل َمالٌِك، َوَسوَّ

 1111اْلبَْيِع بِالتَّْفِريِق أَْو التَّْخيِيِر[م ]َمْسأَلَة ََل ُشْفَعةَ إَلَّ بِتََمامِ 

ُل ُكلِّ َمْن َوَّل ُشْفَعةَ إّلَّ بِتََماِم اْلبَْيِع بِالتَّْفِريِق أَْو التَّْخيِيِر ِِلَنَّهَا لَْيَس بَْيًعا قَْبَل َذلَِك َوهَُو قَوْ 

ِق اِْلَبََداِن.  يَقُوُل بِتَفَرُّ

ْفعَ   1111ة[م]َمْسأَلَة َما يَْقطَع الشُّ

ْفَعةُ َواِجبَةٌ َوإِْن َكانَْت اِْلَْجَزاُء َمْقُسوَمةً إَذا َكاَن الطَِّريُق إلَْيهَا َواِحًدا ُمتََملًَّكا نَافًِذا  َوالشُّ

َم الطَِّريُق أَْو َكاَن نَافًِذا َغْيَر ُمتََملٍَّك لَهُْم فًََل ُشْفَعةَ ِحينَئِ  ٍذ َكاَن أَْو َغْيَر نَافٍِذ لَهُْم، فَإِْن قُسِّ

 ُمًَلِصقًا أَْو لَْم يَُكْن.

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بُْرهَاُن َذلَِك: قَْوُل َرُسوِل َّللاَّ فَْت : »-َصلَّى َّللاَّ فَإَِذا َوقََعْت اْلُحُدوُد َوُصرِّ
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ْيِن َمًعا، ُوقُوُع إّلَّ بِاْجتَِماِع اِْلَْمرَ  -َعلَْيِه السًََّلُم  -فَلَْم يَْقطَْعهَا « الطُُّرُق فًََل ُشْفَعةَ 

ْفَعةَ قِْسَمةٌ فَاِسَدةٌ قَْبَل  اْلُحُدوِد، َوَصْرُف الطُُّرِق، َّل بِأََحِدِهَما ُدوَن اْْلَخِر ، َوَّل يَْقطَُع الشُّ

ْد َوَجَب اْلبَْيِع؛ ِِلَنَّهَا لَْيَسْت قِْسَمةً ، َوَّل يَْقطَُعهَا قِْسَمةٌ َصِحيَحةٌ بَْعَد اْلبَْيِع؛ ِِلَنَّ اْلَحقَّ قَ 

 قَْبلَهَا.

 -أقوال الفقهاء:

ِريِك، فَإِْن تََرَك، أَْو لَْم يَُكْن لَهُ َشِريٌك، فَلَِشِريِكِه فِي الطَِّريِق، َوإِْن َكانَْت ■  ْفَعةُ لِلشَّ الشُّ

ْفَعةُ لِْلَجاِر اْلُمًَل  َمْت، فَإِْن تََرَك أَْو لَْم يَُكْن فَالشُّ اُر قَْد قُسِّ ِصِق، َوإِْن َكانَْت اِْلَْرُض أَْو الدَّ

اْلقِْسَمةُ قَْد َوقََعْت َوالطَِّريُق َغْيُر الطَِّريِق، َوَّل ُشْفَعةَ لَِجاٍر َغْيِر ُمًَلِصٍق.)أبو حنيفة 

 وسفيان الثوري والنخعب وقتادة والحسن وحماد (

 ■، َوأَْحَمُد، َوإِْسَحاُق َوأَبُو ثَْوٍر،  َّل ُشْفَعةَ إّلَّ لَِشِريٍك لَْم يُقَاِسْم فَقَْط.) َمالٌِك، َوالشَّافِِعيُّ

، َواللَّْيُث ْبُن َسْعٍد وعمر بن عبد العزيز وكذلك َوَصحَّ َعْن يَْحيَى ْبِن َسِعيٍد  َواِْلَْوَزاِعيُّ

نَاِد َوَربِيَعةَ(  اِْلَْنَصاِريِّ َوأَبِي الزِّ

ْفَعةُ لُِكلِّ َجار بعد الشريٍك.)الحسن بن حي(■   الشُّ

ْفَعةُ ■  َرَكاِء.) َُرِوَي َعْن اْبِن  الشُّ وِر، َوَّل تَُكوُن إّلَّ بَْيَن الشُّ فِي اِْلَْرِضيَن، َوالدُّ

 اْلُمَسيِِّب، َوُسلَْيَماَن ْبِن يََساٍر (

َّل يَْقِضَي بِالشفعِة إّلَّ َما َكاَن بَْيَن َجاَرْيِن ُمْختَلِطَْيِن أَْو َداٍر يُْغلَُق َعلَْيهَا بَاٌب ■ 

 ر بن عبد العزيز(َواِحٌد.)عم

 الجار أحق وإن قسمت الطرق.)طاوس(■

 لمن تكون الشفعة.☆

ِريِك.)الحسن بن حي(■  ْفَعةُ لِْلَجاِر ُمْطلَقًا بَْعَد الشَّ  الشُّ

ُل.)شريح(■  ُل فَاِْلَوَّ  تجب الشفعة للجار اِْلَوَّ

ْفَعةُ أَْربَُعوَن َداًرا َحْوَل الدَّ ■   اِر.)أبو قًلبة(اْلَجاُر الَِّذي تَِجُب لَهُ الشُّ

اِر أَْربَُعوَن َداًرا.)الحسن(■   ِمْن ُكلِّ َجانٍِب ِمْن َجَوانِِب الدَّ

ُد ْبُن َعلِيِّ ْبِن اْلُحَسْيِن ■  ْبِح فِي اْلَمْسِجِد.) ُمَحمَّ الجار هَُو ُكلُّ َمْن َصلَّى َمَعهُ َصًَلةَ الصُّ

)  ْبِن َعلِيٍّ

ُن.)قال المؤلف: َوَّل يَْحُضُرنَا اْْلَن ِذْكُر اْسِم َمْن قَاَل: هُْم أَْهُل اْلَمِدينَِة ُكلُّهُْم ِجيَرا■ 

 َجِميُع أَْهِل اْلَمِدينَِة(

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َمْت اِْلَْرُض : »-َصلَّى َّللاَّ إَذا قُسِّ

 صحيح(«)ُشْفَعةَ فِيهَا.َوُحدَّْت فًََل 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ْفَعةُ فِيَما لَْم يُْقَسْم : »-َصلَّى َّللاَّ الشُّ

 صحيح(«)فَإَِذا َوقََعْت اْلُحُدوُد فًََل ُشْفَعةَ 

بَْيِر َعْن َجابٍِر ■  ِ »َعْن أَبِي الزُّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - قََضى َرُسوُل َّللاَّ ْفَعِة  -َصلَّى َّللاَّ بِالشُّ

بَْيِر َسَماًعا ِمْن َجابٍِر، َوَّل َرَواهُ اللَّْيُث «)َواْلِجَوارِ  ضعيف() ُكلَّ َما لَْم يُْذَكْر فِيِه أَبُو الزُّ



 

291 
 

 َعْنهُ، فَلَْم يَْسَمْعهُ ِمْن َجابٍِر(

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - َعْن َجابٍِر قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ اْلَجاُر أََحقُّ بُِشْفَعِة َجاِرِه : »-َصلَّى َّللاَّ

ضعيف() ِمْن طَِريِق َعْبِد اْلَملِِك «)إَذا َكاَن طَِريقُهَُما َواِحًدا يَْنتَِظُر بِهَا َوإِْن َكاَن َغائِبًا

فَهُ ُشْعبَةُ وَ   َغْيُره(ْبِن أَبِي ُسلَْيَماَن َوهَُو ُمتََكلٌَّم فِيِه، َضعَّ

َجابٍِر قَاَل: اْشتََرْيُت أَْرًضا إلَى َجْنِب أَْرِض َرُجٍل فَقَاَل: أَنَا أََحقُّ بِهَا؟ »َعْن ■ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَاْختََصْمنَا إلَى َرُسوِل َّللاَّ ِ لَْيَس لَهُ فِي  -َصلَّى َّللاَّ فَقُْلُت: يَا َرُسوَل َّللاَّ

هَُو أََحقُّ بِهَا فَقََضى لَهُ  -َعلَْيِه السًََّلُم  -فَقَاَل  أَْرِضي طَِريٌق َوَّل َحقٌّ 

 ضعيف() ِمْن ِرَوايَِة َعْبِد اْلَملِِك ْبِن أَبِي ُسلَْيَماَن َوهَُو َضِعيٌف(«)بِاْلِجَوارِ 

ْن َسِمَع َعلِيًًا، َواْبَن َمْسُعوٍد قَاَّل َجِميًعا: ■  ِ »َعْن اْلَحَكِم َعمَّ ُ  - قََضى َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف منقطع(«)بِاْلِجَوارِ  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َسُمَرةَ ْبِن ُجْنُدٍب قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َجاُر الدَّاِر أََحقُّ : »-َصلَّى َّللاَّ

اِر َوبِاِْلَْرضِ  ْفَعِة.)ضعيف() اْلَحَسَن لَْم يَسْ « بِالدَّ َمْع ِمْن َسُمَرةَ إّلَّ َحِديَث يَْعنِي فِي الشُّ

 اْلَعقِيقَِة َوْحَدهُ(

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَنٍَس قَاَل َرُسوُل َّللاَّ   «َجاُر الدَّاِر أََحقُّ بِالدَّارِ : »-َصلَّى َّللاَّ

 ِن..قَاَل أَْحَمُد ْبُن ُحبَاٍب، أَْخطَأَ فِيِه ِعيَسى إنََّما هَُو َمْوقُوٌف َعلَى اْلَحسَ 

هُ  فََكاَن « َجاُر الدَّاِر أََحقُّ بِالدَّارِ »قال المؤلف: ثُمَّ نَظَْرنَا فِي َحِديِث أَنٍَس فََوَجْدنَا نَصَّ

ْفَعةَ لُِكلِّ َجاٍر لَْوَّل َما نَْذُكُرهُ إَذا أَْتَمْمنَا  ةً لَِمْن َجَعَل الشُّ هََذا ُربََّما أَْمَكَن أَْن يَُكوَن ُحجَّ

ُ تََعالَى ، هََذا َوَما نََرى َسَماَع ِعيَسى ْبِن يُونَُس َكاَن اْلَكًَلَم فِي  هَِذِه اِْلَْخبَاِر إْن َشاَء َّللاَّ

 ِمْن اْبِن أَبِي َعُروبَةَ إّلَّ بَْعَد اْختًَِلِطِه، َوَحْسبُك أَنَّ الَِّذي َرَواهُ َعْنهُ َذَكَر أَنَّهُ أَْخطَأَ فِيِه.

، َولََعلَّ اْلُمَراَد أَنَّهُ أََحقُّ بِبِرِّ أَْهِل  َوأَْيًضا فَلَْيَس فِيِه ِذْكرٌ  لُِشْفَعٍة أَْصًًل، َوالتََّكهُُّن َّل يَِحلُّ

ُ تََعالَى: }َواْلَجاِر  ِة ُوُروِد اْلقُْرآِن بَِذلَِك، قَاَل َّللاَّ اِر َوِرْفِدِهْم، فَهََذا أَْحَسُن َوأَْولَى لِِصحَّ الدَّ

 نُِب{..ِذي اْلقُْربَى َواْلَجاِر اْلجُ 

 ■ ِ ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعْبِد َّللاَّ قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ضعيف() عن أَيُّوَب ْبِن ُعْتبَةَ اْليََماِميِّ َوهَُو َضِعيٌف، ثُمَّ «)اْلَجاُر أََحقُّ بَِصقَِب أَْرِضهِ »

اَن اْبُن َدْلهٍَم فَهَُو َساقِطٌ، َوإِْن َكاَن َغْيَرهُ فَهَُو َمْجهُوٌل، ثُمَّ لَْم يَْسَمْع َعْن اْلفَْضِل، فَإِْن كَ 

ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص قَطُّ َكلِمة(  قَتَاَدةُ ِمْن َعْبِد َّللاَّ

ِ أَرْ ■ » ِريِد ْبِن ُسَوْيد َعْن أَبِيِه قُْلُت: يَا َرُسوَل َّللاَّ ٌض لَْيَس فِيهَا ِِلََحٍد َعْن َعْمِرو ْبِن الشَّ

 «قَْسٌم َوَّل ِشْرٌك إّلَّ اْلِجَواُر؟ قَاَل: اْلَجاُر أََحقُّ بَِصقَبِِه َما َكانَ 

ْفَعِة ِذْكٌر َوَّل أَثٌَر.  قال المؤلف: لَْيَس فِيِه إّلَّ اْلَجاُر أََحقُّ بَِصقَبِِه، َولَْيَس فِيِه لِلشُّ

ِريِد َعْن النَّبِيِّ  عن َعْمَرو ْبَن الشَِّريِد يَُحدِّثُ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن الشَّ قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ْفَعةُ، قُْلت: َزَعَم النَّاُس » اْلَمْرُء أََحقُّ َوأَْولَى بَِصقَبِِه قُْلُت لَِعْمٍرو: َما َصقَبُهُ؟ قَاَل: الشُّ

 )صحيح(« قَاَل: النَّاُس يَقُولُوَن َذلِكَ  -أَنَّهَا اْلِجَوارُ 

ْفَعةَ بِاْلِجَواِر، َوَّل يََرى  قال المؤلف: فَهََذا َراِوي اْلَحِديِث َعْمُرو ْبُن الشَِّريِد َّل يََرى الشُّ

ْفَعةَ  ْت هَِذِه اِْلََحاِديُث بِبَيَاٍن َواِضٍح أَنَّ الشُّ لَْفظَ َما ُرِوَي يَْقتَِضي َذلَِك .. ثُمَّ لَْو َصحَّ
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ًَلةُ َوالسًََّلُم عَ  -لِْلَجاِر لََكاَن ُحْكُمهُ  فَإَِذا َوقََعْت اْلُحُدوُد »َوقَْولُهُ، َوقََضاُؤهُ  -لَْيِه الصَّ

فَْت الطُُّرُق فًََل ُشْفَعةَ  ْشَكاَل..« َوُصرِّ  يَْقِضي َعلَى َذلَِك ُكلِِّه َويَْرفَُع اْْلِ

ِ َما َحقُّ ■ » اْلِجَواِر؟ قَاَل: أَْربَُعوَن َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قُْلُت: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ْن: َّل يُْدَرى َمْن هَُو(«)َداًرا  ضعيف() َعْن َدَّلَل بِْنِت أَبِي المدل َوَّل يُْدَرى َمْن ِهَي َعمَّ

ْعبِيَّ يَقُوُل: قَاَل النَّبِيُّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -الشَّ فِيُع أَْولَى ِمْن اْلَجاِر َواْلَجا: »-َصلَّى َّللاَّ ُر الشَّ

 ضعيف مرسل(«)أَْولَى ِمْن اْلَجْنبِ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْبِن أَبِي ُملَْيَكةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ الشَِّريُك أَْولَى : »-َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف مرسل(«.)بُِشْفَعتِهِ 

َمْت اِْلَْرُض َعْن يَْحيَى ْبِن َسِعيٍد اِْلَْنَصاِريِّ أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب ■  قَاَل: إَذا قُسِّ

َدْت فًََل ُشْفَعةَ.  َوُحدِّ

 َعْن أَبَاَن ْبِن ُعْثَماَن َعْن أَبِيِه إَذا َوقََعْت اْلُحُدوُد فًََل ُشْفَعةَ.■ 

َعْمُرو ْبُن الشَِّريِد أَنَّهُ َحَضَر َمَع اْلِمْسَوِر ْبِن َمْخَرَمةَ َوَسْعِد ْبِن أَبِي َوقَّاٍص، َوأَبِي ■ 

ي َرافٍِع فَقَاَل أَبُو َرافٍِع لِْلِمْسَوِر: أََّل تَأُْمُر هََذا يَْعنِي َسْعًدا فَيَْشتَِرَي ِمنِّي بَْيتَيَّ اللََّذْيِن فِ 

َمةً، فَقَ  ِ َّل أَِزيُدَك َعلَى أَْربَِعِمائَِة ِدينَاٍر ُمقَطََّعةً أَْو قَاَل ُمنَجَّ أَبُو اَل َداِرِه فَقَاَل لَهُ َسْعٌد: َوَّللَاَّ

 ِ َصلَّى  -َرافٍِع: إْن ُكْنُت َِلَْمنَُعهَُما ِمْن َخْمِسِمائَِة ِدينَاٍر نَْقًدا، َولَْوَّل أَنِّي َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم    «يَقُوُل: اْلَجاُر أََحقُّ بَِسقَبِِه َما بِْعتُكَ  -َّللاَّ

ْفَعِة لِْلَجاِر َزاَد بَْعُضهُْم: اْلُمًَلِزِق.قَاَل ُشَرْيٌح: َكتََب إلَيَّ ُعَمُر ْبُن ا■   ْلَخطَّاِب اْقِض بِالشُّ

لَِم[  ]ِكتَاُب السَّ
 1111]َمْسأَلَةٌ السَّلَم لَْيَس بَْيعًّا[م 

ِ َعزَّ َوَجلَّ َعلَى لَِساِن  يَانَاِت لَْيَسْت إّلَّ ّلِِلَّ لَُم لَْيَس بَْيًعا؛ ِِلَنَّ التَّْسِميَةَ فِي الدِّ  -َرُسولِِه السَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ  -َصلَّى َّللاَّ اهُ َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوإِنََّما َسمَّ السَّلََف، أَْو  -َصلَّى َّللاَّ

لََم.  التَّْسلِيَف، أَْو السَّ

ِة إلَى َغْيرِ  مَّ نَانِيِر َوبِالدََّراِهِم َحاًّلً َوفِي الذِّ ى َوإِلَى اْلَمْيَسَرِة. َواْلبَْيُع يَُجوُز بِالدَّ  أََجٍل ُمَسًمً

ى َوَّل بُدَّ َواْلبَْيُع يَُجوُز فِي ُكلِّ ُمتََملٍَّك لَْم يَأِْت النَّصُّ  لَُم َّل يَُجوُز إّلَّ إلَى أََجٍل ُمَسًمً  َوالسَّ

لَُم إّلَّ فِي َمِكيٍل أَْو َمْوُزوٍن فَقَ   ْط.بِالنَّْهِي َعْن بَْيِعِه ، َوَّل يَُجوُز السَّ

 َوَّل يَُجوُز فِي َحيََواٍن َوَّل َمْذُروٍع َوَّل َمْعُدوٍد َوَّل فِي َشْيٍء َغْيِر َما َذَكْرنَا.

لَُم يَُجوُز فِيَما لَْيَس ِعْنَدك.  َواْلبَْيُع َّل يَُجوُز فِيَما لَْيَس ِعْنَدك ، َوالسَّ

لَُم فِي َشْيٍء بَِعْينِِه أَْصًًل.. فَإِْن  َواْلبَْيُع َّل يَُجوُز أَْلبَتَّةَ إّلَّ فِي َشْيٍء بَِعْينِهِ  ، َوَّل يَُجوُز السَّ

لََم بَْيٌع اُْستُْثنَِي ِمْن ُجْملَِة بَْيِع َما لَْيَس ِعْنَدك؟ قُْلنَا: هََذا بَاِطٌل؛ ِِلَنَّهُ َدْعَوى  قِيَل: إنَّ السَّ

َض فِيِه بِآَخَر بَْيًعا،  فَهََذا اْلقَْرُض َماٌل بَِماٍل، َولَْيَس بَْيًعا بًَِل بًَِل َدلِيٍل َولَْيَس ُكلُّ َما ُعوِّ

 ِخًَلٍف.

 -أقوال الفقهاء:
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، َوُجْمهُوُر اْلَحنَفِيِّيَن، ■ قول المؤلف بالتفرقة بين السلم والبيع هو قول: اِْلَْوَزاِعيِّ

 َواْلَمالِِكيِّيَن، َو الظَّاِهِريِّيَن(

لَِم لَْم يَُجْز إّلَّ بِأََجٍل.)ابن القصار(َما َكاَن بِلَْفِظ اْلبَْيِع َجاَز َحاًّلً ■   ، َوَما َكاَن بِلَْفِظ السَّ

 َما َكاَن أََجلُهُ ثًََلثَةَ أَيَّاٍم فَأَقَلَّ فَهَُو بَْيٌع، َوَما َكاَن أََجلُهُ أَْكثََر فَهَُو َسلٌَم.)اِلوزاعي(■ 

لََم فِي اْلَمْعُدوِد، َواْلَمْذُروِع ِمْن الثِّيَاِب ■  بَِغْيِر ِذْكِر َوْزنِِه َوّل يجوز السَّلَِف السَّ

.)أبو حنيفة ومالك(  َحاًّلً

لََم فِي ُكلِّ َشْيٍء قِيَاًسا ■  لََم َحاًّلً قِيَاًسا َعلَى َجَواِزِه إلَى أََجٍل، َويجوز السَّ يجوز السَّ

 َعلَى اْلَمِكيِل َواْلَمْوُزوِن.)الشافعي(

 وأجاز ذلك مالك والشافعي(ّل يجوز السلم في الحيوان.)أبو حنيفة ■

■ 

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َمْن أَْسلََف فًََل يُْسلِْف : »-َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)إّلَّ فِي َكْيٍل َمْعلُوٍم َوَوْزٍن َمْعلُومٍ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َمْن أَْسلََف َسلَفًا فَْليُْسلِْف : »-َصلَّى َّللاَّ

 صحيح()وفي رواية أخرى :من أسلم(«)فِي َكْيٍل َمْعلُوٍم َوَوْزٍن َمْعلُوٍم إلَى أََجٍل َمْعلُومٍ 

 قال المؤلف: فَفِي هََذا إيَجاُب اِْلََجِل اْلَمْعلُوِم.

ِ ْبنِ ■ » َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص أَنَّهُ َكاَن يَْبتَاُع اْلبَِعيَر بِاْلقَلُوَصْيِن َوالثًََّلثَِة إلَى  عن َعْبِد َّللاَّ

 ِ َدقَِة بِِعْلِم َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -إبِِل الصَّ ضعيف() َعْن أَبِي «)َوبِأَْمِرهِ  -َصلَّى َّللاَّ

ْبِن َكثِيٍر َوَّل يُْدَرى َمْن هَُو َوَعْن َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر  ُسْفيَاَن َوَّل يُْدَرى َمْن هَُو َعْن ُمْسلِمِ 

بَْيِديِّ َوَّل يُْدَرى َمْن هَُو( ينََوِريِّ َوَّل يُْدَرى َمْن هَُو َعْن َعْمِرو ْبِن َحِريٍش الزُّ  الدِّ

 ِ هُوا بَِما ُرِوَي ِمْن أَنَّهُ َكاَن َعلَى َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - قال المؤلف: َوَّل تَُموِّ َصلَّى َّللاَّ

بِْكٌر فَقََضاهُ، فَإِنَّهُ َصحَّ أَنَّهُ َكاَن قَْرًضا َكَما َذَكْرنَاهُ فِي " ِكتَاِب اْلقَْرِض " ِمْن ِديَوانِنَا  -

 هََذا.

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْبتِيَاُع النَّبِيِّ »َوَكَذلَِك  َجَر إلَْيِه بَِعْبَدْيِن َوَصفِيَّةَ أُمَّ اْلَعْبَد الَِّذي هَا -َصلَّى َّللاَّ

 فَُكلُّ َذلَِك َكاَن نَْقًدا.« : اْلُمْؤِمنِيَن بَِسْبَعِة أَْرُؤسٍ 

ِ »َعْن اْلَحَسِن َعْن َسُمَرةَ ْبِن ُجْنُدٍب ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ َعْن بَْيِع  -َصلَّى َّللاَّ

 )ضعيف(« نَِسيئَةً  اْلَحيََواِن بِاْلَحيََوانِ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َجابٍِر قَاَل َرُسوُل َّللاَّ اْلَحيََواُن اْثنَاِن بَِواِحٍد َّل بَأَْس بِِه » -َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف(«)يًَدا بِيٍَد َوَّل َخْيَر فِيِه نََساءٌ 

ِ »َعْن ِعْكِرَمةَ َمْولَى اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - نَهَى َرُسوُل َّللاَّ َعْن  -َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف مرسل(«)بَْيِع اْلَحيََواِن بِاْلَحيََواِن نَِسيئَةً 

 َعْن َعطَاٍء َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: نُِهَي َعْن اْلِعينَِة.■ 

ِد ْبِن ِسيِريَن اْلِعينَةَ فَقَاَل: نُبِّْئت أَنَّ اْبَن َعبَّ ■  اٍس َكاَن يَقُوُل: َدَراِهُم َذَكُروا ِعْنَد ُمَحمَّ

 بَِدَراِهَم َوبَْينَهَُما َجِريَرةٌ.
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ى، َوَّل ِخًَلَف فِي هََذا،  لَُم نَْفُسهُ، أَْو بَْيُع ِسْلَعٍة إلَى أََجٍل ُمَسًمً قال المؤلف:اْلَعيِّنَةُ ِهَي السَّ

 ِ ةَ فِي أََحٍد َمَع َرُسوِل َّللاَّ لَُم ، )و(َّل ُحجَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم..صَ  -فَبَقَِي السَّ  لَّى َّللاَّ

.)ضعيف()ّل ينسند عن ■  لَِم فِي ِسنٍّ بَا َما َّل يََكاُد يَْخفَى َكالسَّ َعْن ُعَمَر أَنَّهُ قَاَل: ِمْن الرِّ

 عمر(

بَا أَْن تُبَاَع الثََّمَرةُ َوِهيَ ■  ْحَمِن قَاَل: قَاَل ُعَمُر: ِمْن الرِّ فَةٌ  َعْن اْلقَاِسِم ْبِن َعْبِد الرَّ ُمَغضَّ

ا تَِطْب.  لَمَّ

بَا ■  ْهِن فِي السَّلَِف؟ فَقَاَل: َذلَِك الرِّ َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر قَاَل: َسأَْلت اْبَن ُعَمَر َعْن الرَّ

 اْلَمْضُموُن.)صحيح(

ْعِر، َولَِكْن اْستَْكثِْر بَِدَراِهمِ ■  لَُم بِالسِّ ك أَْو بَِدنَانِيِرك إلَى َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ قَاَل: السَّ

ى َوَكْيٍل َمْعلُوٍم.  أََجٍل ُمَسًمً

َعْن َرُجٍل َعْن اْبِن َعبَّاٍس نََزلَْت هَِذِه اْْليَةُ }إَِذا تََدايَْنتُْم بَِدْيٍن إِلَى أََجٍل ُمَسًمًى{ ■ 

 [ فِي السَّلَِف فِي َكْيٍل َمْعلُوٍم إلَى أََجٍل َمْعلُوٍم.٢٨٢]البقرة: 

 ى اْلَحنَّاطُ َعْن أَبِيِه َسِمْعت اْبَن ُعَمَر يَقُوُل: َكْيٌل َمْعلُوٌم إلَى أََجٍل َمْعلُوٍم.عن ِعيسَ ■ 

لَِم فِي اْلَكَرابِيِس َوِهَي ثِيَاٌب َوفِي اْلَحِريِر.■   َعْن اْبِن ُعَمَر إبَاَحةُ السَّ

 َعْن اْبِن َعبَّاٍس فِي السَّبَائِِب َوهَُو اْلَكتَّاُن .■ َ

، قال  َحابَِة إَجاَزةَ َسلٍَم َحالٍّ المؤلف: َوُكلُّ َذلَِك يُْمِكُن َوْزنُهُ، َوَما نَْعلَُم َعْن أََحٍد ِمْن الصَّ

لَِم فِي اْلَحيََواِن: فَاْختُلَِف فِيِه  َوَّل فِي َغْيِر َمِكيٍل، َوَّل َمْوُزوٍن إّلَّ َما اْختَلَفُوا فِيِه ِمْن السَّ

، َواْبِن مَ  ينَا أَْيًضا: إبَاَحتَهُ َعْن اْبِن َعبَّاٍس بِاْستِْدَّلٍل َّل َعْن َعلِيٍّ ْسُعوٍد َواْبِن ُعَمَر ،َوُروِّ

.  بِنَصٍّ

ْحَمِن ْبِن َسُمَرةَ َصِحيًحا، َوَغْيِرِه  ينَا النَّْهَي َعْن َذلَِك َعْن ُعَمَر، َوُحَذْيفَةَ، َوَعْبِد الرَّ َوُروِّ

َحابَِة  ُ  -ِمْن الصَّ ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -َعْنهُْم َرِضَي َّللاَّ  َوبِاّلَِلَّ

لَِم[  1111م]َمْسأَلَة اأْلََجُل فِي السَّ

 ِ لَِم َما َوقََع َعلَْيِه اْسُم أََجٍل َكَما أََمَر َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َواِْلََجُل فِي السَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 َكاَن َربَُّك نَِسيًًا{.. فَاِْلََجُل َساَعةٌ فََما فَْوقَهَا.َولَْم يَُحدَّ أََجًًل ِمْن أََجٍل }َوَما 

 َوقَاَل بَْعُض اْلَحنَفِيِّيَن: َّل يَُكوُن اِْلََجُل فِي َذلَِك أَقَلَّ ِمْن نِْصِف يَْوٍم.

 َوقَاَل بَْعُضهُْم: َّل يَُكوُن أَقَلَّ ِمْن ثًََلثَِة أَيَّاٍم.

ٍد: هََذا تَْحدِ   يٌد فَاِسٌد؛ ِِلَنَّهُ بًَِل بُْرهَاٍن.قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

.  َوقَاَل اْلَمالِِكيُّوَن: يُْكَرهُ أَْن يَُكوَن يَْوَمْيِن فَأَقَلَّ

ًَل َوقَاَل َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب: َما تَتََغيَُّر إلَْيِه اِْلَْسَواُق َوهََذا فِي َغايَِة اْلفََساِد؛ ِِلَنَّهُ تَْحِديٌد بِ 

إنَّ اِْلَْسَواَق قَْد تَتََغيَُّر ِمْن يَْوِمهَا، َوقَْد َّل تَتََغيَُّر ُشهُوًرا َوِكًَلهَُما َّل نَْعلَُم أََحًدا بُْرهَاٍن ثُمَّ 

ِ تََعالَى بِِه، َوقَاَل اللَّْيُث: َخْمَسةَ َعَشَر يَْوًما.  َسبَقَهُْم إلَى التَّْحِديِد فِي ِديِن َّللاَّ

 1111م]َمْسأَلَة الثََّمن فِي السَّلَم[

قَا قَْبَل تََماِم قَْبِض َجِميِعِه  لَِم إّلَّ َمْقبُوًضا فَإِْن تَفَرَّ َوَّل يَُجوُز أَْن يَُكوَن الثََّمُن فِي السَّ

ْفقَةُ ُكلُّهَا؛ ِِلَنَّ  ِ »بَطَلَْت الصَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوَل َّللاَّ أََمَر بِأَْن يَُسلَِّف فِي َكْيٍل  -َصلَّى َّللاَّ
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 « .لُوٍم أَْو َوْزٍن َمْعلُوٍم إلَى أََجٍل َمْعلُومٍ َمعْ 

: هَُو أَْن يُْعِطَي َشْيئًا فِي -َعلَْيِه السًََّلُم  -" َوالتَّْسلِيُف " فِي اللَُّغِة الَّتِي بِهَا َخاطَبَنَا 

 يَُسلَِّف. َشْيٍء، فََمْن لَْم يَْدفَْع َما أُْسلَِف فَلَْم يَُسلَّْف َشْيئًا، لَِكْن َوَعَد بِأَنْ 

 فَلَْو َدفََع اْلبَْعَض ُدوَن اْلبَْعِض َسَواٌء أَْكثَُرهُ أَْو أَقَلُّهُ فَِهَي َصْفقَةٌ َواِحَدةٌ، َوَعْقٌد َواِحٌد، َوُكلُّ 

 َعْقٍد َواِحٍد َجَمَع فَاِسًدا َوَجائًِزا فَهَُو ُكلُّهُ فَاِسٌد؛ ِِلَنَّ اْلَعْقَد َّل يَتَبَعَّض..

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَبِي ■ ، َواْبِن ُشْبُرَمةَ، َوأَْحَمَد، َوالشَّافِِعيِّ قول المؤلف هو قول: ُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ

 ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابِِهْم.

لَُم فِيَما قُبَِض َويَْبطُُل فِيَما لَْم يُْقبَْض.)أبو حنيفة(■   يَِصحُّ السَّ

َر قَْبُض الثََّمِن يَْوًما أَْو يَ ■  َر أَْكثََر أَْو بِأََجٍل بَطََل إْن تَأَخَّ ْوَمْيِن َجاَز، َوإِْن تَأَخَّ

.)مالك(  اْلُكلُّ

لَم َعْيبًّا[م  1111]َمْسأَلَة إَذا وجد بِثََمِن السَّ

ْفقَةُ ُكلُّهَا؛ ِِلَنَّ  فَإِْن َوَجَد بِالثََّمِن اْلَمْقبُوِض َعْيبًا، فَإِْن َكاَن اْشتََرطَ السًََّلَمةَ بَطَلَْت الصَّ

لَِّذي أُْعِطَي َغْيَر الَِّذي َعقََد َعلَْيِه، فََصاَر َعْقَد َسلٍَم لَْم يَْقبِْض ثََمنَهُ، فَإِْن َكاَن لَْم يَْشتَِرْط ا

ْفقَةُ   السًََّلَمةَ فَهَُو ُمَخيٌَّر بَْيَن أَْن يَْحبَِس َما أََخَذ َوَّل َشْيَء لَهُ َغْيُرهُ، أَْو يَُردَّ َوتُْنقَُض الصَّ

.ُكلُّهَ   ا؛ ِِلَنَّهُ إْن َردَّ اْلَمِعيَب َصاَر َسلًَما لَْم يَْستَْوِف ثََمنَهُ فَهَُو بَاِطٌل، َوهَُو قَْوُل الشَّافِِعيِّ

تُّوِق،  ْفقَِة بِقَْدِر َما َوَجَد ِمْن السَّ ائَِف، َويُْبِطُل ِمْن الصَّ َوقَاَل أَبُو َحنِيفَةَ: يَْستَْبِدُل الزَّ

 ي.َويَِصحُّ فِي اْلبَاقِ 

ةُ فِي هَِذِه َكالَّتِي قَْبلَهَا َوَّل فَْرَق.  َوقَاَل َمالٌِك: يَْستَْبِدُل ُكلَّ َذلَِك َواْلُحجَّ

لَم[م  1111]َمْسأَلَة َما يَْشتَِرط فِي السَّ

ْفقَةُ كُ  لَِم َدْفَعهُ فِي َمَكان بَِعْينِِه، فَإِْن فََعًَل فَالصَّ لُّهَا فَاِسَدةٌ َوَّل يَُجوُز أَْن يَْشتَِرطَا فِي السَّ

 َوُكلََّما قُْلنَا أَْو نَقُوُل: إنَّهُ فَاِسٌد، فَهَُو َمْفُسوٌخ أَبًَدا، َمْحُكوٌم فِيِه بُِحْكِم اْلَغْصِب.

 ِ ِ تََعالَى، َوقَْد قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -َوبُْرهَاُن َذلَِك: أَنَّهُ َشْرطٌ لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ فَهَُو بَاِطٌل َوإِْن َكاَن ِمائَةَ َشْرطٍ : »-َسلََّم وَ   «ُكلُّ َشْرٍط لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ

لَِم قِبََل اْلُمَسلَِّم إلَْيِه فََحْيُث َما لَقِيَهُ ِعْنَد َمَحلِّ اِْلََجِل فَلَهُ أَْخُذهُ، يَْدفَُع  َحقَّهُ إلَْيِه، لَِكنَّ َحقَّ السَّ

وا فَإِْن َغاَب أَنْ  َ يَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّ ِ تََعالَى: }إِنَّ َّللاَّ َصفَهُ اْلَحاِكُم ِمْن َمالِِه إْن ُوِجَد لَهُ بِقَْوِل َّللاَّ

 [ فَهَُو َمأُْموٌر بِأََداِء أََمانَتِِه َحْيُث َوَجبَْت َعلَْيِه َويُْسأَلُهَا.١٨اِلََمانَاِت إِلَى أَْهلِهَا{ ]النساء: 

 -أقوال الفقهاء:

يفَاِء.)ابن القاسم( ََ   يَْبطُُل السلم إْن لَْم يُْذَكْر َمَكاُن اْْلِ

لَُم فَاِسٌد، إْن لَْم يَْشتَِرْط َمْوِضَع الدَّْفِع، َوَما لَْيَس لَهُ ِحْمٌل َوَّل ■  َمالُهُ ُمْؤنَةٌ َوِحْمٌل فَالسَّ

ْفِع. )أَبُو َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعي(ُمْؤنَةٌ فَالسَّلَُم َجائٌِز، َوإِْن لَْم يَْشتَِرْط َمْوِضَع   الدَّ

 1111َمْسأَلَة الكفالة والرهن فِي السَّلَم[م

ِ تََعالَى فَهَُو  لَُم؛ ِِلَنَّهُ َشْرطٌ لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ لَِم يَْفُسُد بِِه السَّ َواْشتَِراطُ اْلَكفِيِل فِي السَّ

 بَاِطٌل.
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ْهِن فِيِه  ا اْشتَِراطُ الرَّ ْهِن " فَأَْغنَى َعْن إَعاَدتِِه َوأَمَّ فََجائٌِز، لَِما َذَكْرنَا فِي " ِكتَاِب الرَّ

ْن أَْبطََل بِِه اْلَعْقَد اْبُن ُعَمَر، َوَسِعيُد ْبُن ُجبَْيٍر، َوَغْيُرهَُما.  َوِممَّ

 1111]َمْسأَلَة السَّلَم فِي الدََّراِهم َوالدَّنَانِير[م

نَا لَُم َجائٌِز فِي الدَّ َراِهِم إَذا ُسلَِّم فِيِهَما َعَرًضا؛ ِِلَنَّهَُما َوْزٌن َمْعلُوٌم، فَهَُو َوالسَّ نِيِر، َوالدَّ

ةً أَْصًًل.-َعلَْيِه السًََّلُم  -َحًَلٌل بِنَصِّ َكًَلِمِه   ، َوَمنََع ِمْن َذلَِك َمالٌِك َوَما نَْعلَُم لَهُ ُحجَّ

لَِم اْلَجائِِز: أَْن يَُسلََّم اْلحَ  يََواُن الَِّذي يَُجوُز تََملُُّكهُ َوتَْملِيُكهُ َوإِْن لَْم يَُجْز بَْيُعهُ، أَْو َوِمْن السَّ

َجاَز بَْيُعهُ فِي لَْحٍم ِمْن ِصْنفِِه إْن َكاَن يَِحلُّ أَْكُل لَْحِمِه، أَْو فِي لَْحٍم ِمْن َغْيِر ِصْنفِِه 

، أَْو َكْبٍش؛ أَْو تَْيٍس، أَْو بَِعيٍر، أَْو بَقََرٍة، أَْو أُيٍَّل، َكتَْسلِيِم َعْبٍد، أَْو أََمٍة، أَْو َكْلٍب، أَْو ِسنَّْورٍ 

أَْو َدَجاٍج، أَْو َغْيِر َذلَِك ُكلِِّه فِي لَْحِم َكْبٍش، أَْو لَْحِم ثَْوٍر، أَْو لَْحِم تَْيٍس، أَْو َغْيِر َذلَِك؛ 

 وٍم.ِِلَنَّهُ ُكلَّهُ َسلٌَف فِي َوْزٍن َمْعلُوٍم إلَى أََجٍل َمْعلُ 

 َوَّل يَُجوُز السَّلَُف فِي اْلَحيََواِن أَْصًًل؛ ِِلَنَّهُ لَْيَس يَُكاُل َوَّل يُوَزُن.

، ُمتَفَاِضًًل َوَكْيَف أََحبَّا َوَكذَ  ، َوَدقِيُق اْلبُرِّ فِي اْلبُرِّ لَِك َوَجائٌِز أَْن يَُسلََّم اْلبُرُّ فِي َدقِيِق اْلبُرِّ

ْيتُوِن َوا ْيُت فِي الزَّ ْيِت َواللَّبَُن فِي اللَّبَِن، َوُكلُّ َشْيٍء َحاَشا َما بَيَّنَّا فِي الزَّ ْيتُوُن فِي الزَّ لزَّ

ةُ فِي الذَّهَِب فًََل يَِحلُّ أَْصًًل أَْو التَّْمُر،  ِة أَْو اْلفِضَّ بَا " َوهَُو الذَّهَُب فِي اْلفِضَّ " ِكتَاِب الرِّ

، َواْلِمْلُح فًََل   يَِحلُّ أَْن يَُسلََّف ِصْنٌف ِمْنهَا، َّل فِي ِصْنفِِه َوَّل فِي َغْيِر َوالشَِّعيُر، َواْلبُرُّ

ةً، َوُكلُّهَا يَُسلَُّف فِيَما لَْيَس ِمْنهَا ِمْن اْلَمِكيًَلِت َواْلَمْوُزونَاِت، َوَحاَش  ِصْنفِِه ِمْنهَا َخاصَّ

ْرَع أَيُّ َزْرٍع َكاَن، فًََل يَُجوُز تَْسلِيفُهُ فِي اْلقَ  بِيِب فًََل الزَّ ْمِح أَْصًًل، َوَحاَشا اْلِعنَِب َوالزَّ

يَُجوُز تَْسلِيُف أََحِدِهَما َواْْلَخُر َكْيًًل، َويَُجوُز تَْسلِيُف ُكلِّ َواِحٍد ِمْنهَُما فِي اْْلَخِر َوْزنًا 

بَا " فَأَْغنَى َعْن إَعاَدتِِه..  لَِما قَْد بَيَّنَّاهُ فِي " ِكتَاِب الرِّ

 -:أقوال الفقهاء

يُِجوُز أَْن يَُسلََّم ُكلُّ َما يَُكاُل فِي ُكلِّ َما يُوَزُن ، فيجوز تَْسلِيَم اْلقَْمِح فِي اللَّْحِم، َواللَّْحِم ■ 

 فِي اْلقَْمِح.)أبو حنيفة وسفيان(

 يجوز تَْسلِيَم اْلَحِديِد فِي النَُّحاِس .)مالك ومنع منه أبو حنيفة(■ 

 فِي اْلفُلُوِس.)الشافعي( يُِجوُز تَْسلِيَم اْلفُلُوسِ ■ 

 يُِجوُز تسليم اْلُخْبَز فِي الدَّقِيِق ِمْن ِجْنِسِه.)سفيان(■ُ 

ِة إلَى َغْيِر أََجٍل[م مَّ  1111]فَْصٌل السَّلََم َحاَل ًّ فِي الذِّ

مَّ  لََم َحاًّلً فِي الذِّ ِة إلَى َغْيِر أََجٍل، اْستَْدَرْكنَا َشْيئًا يَْحتَجُّ بِِه الشَّافِِعيُّوَن فِي إَجاَزتِِهْم السَّ

 ⬇⬇َوهَُما َخبََراِن:

ِ »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْبتَاَع َرُسوُل َّللاَّ َجُزوًرا  -َصلَّى َّللاَّ

ِ  ِمْن أَْعَرابِيٍّ بَِوْسٍق ِمْن تَْمِر الذَِّخيَرِة َوِهَي اْلَعْجَوةُ فََجاَء بِِه َرُسولُ  ُ َعلَْيِه  -َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ إنَّا اْبتَْعنَا ِمْنَك  -َوَسلََّم  : يَا َعْبَد َّللاَّ إلَى َمْنِزلِِه، فَاْلتََمَس التَّْمَر فَلَْم يَِجْدهُ، فَقَاَل لِْْلَْعَرابِيِّ

تََمْسنَاهُ فَلَْم نَِجْدهُ ،فَقَاَل َجُزوًرا بَِوْسٍق ِمْن تَْمِر الذَِّخيَرِة، َونَْحُن نََرى أَنَّهُ ِعْنَدنَا، فَالْ 

 ِ : َواَغْدَراهُ، فََزَجَرهُ النَّاُس َوقَالُوا: أَتَقُوُل هََذا لَِرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -اِْلَْعَرابِيُّ َصلَّى َّللاَّ

ِ -َوَسلََّم  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -؟ فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ِب اْلَحقِّ َمقَاًّل، ثُمَّ َدُعوهُ فَإِنَّ لَِصاحِ  -َصلَّى َّللاَّ
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 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أََعاَد َرُسوُل َّللاَّ :  -َصلَّى َّللاَّ اْلَكًَلَم ثَانِيَةً َكَما أَْوَرْدنَا، فَقَاَل اِْلَْعَرابِيُّ

 ِ ا لَْم يَْفهَْم َعْنهُ اِْلَْعَرابِيُّ أَْرَسَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َصلَّى -َواَغْدَراهُ، قَاَل: فَلَمَّ  -َّللاَّ

إلَى أُمِّ َحِكيٍم: أَْقِرِضينَا َوْسقًا ِمْن تَْمِر الذَِّخيَرِة َحتَّى يَُكوَن ِعْنَدنَا فَنَْقِضيََك؟ فَقَالَْت: 

: اْنَطلِْق َمَعهُ َحتَّى يُوفِيَكَ   صحيح(«)أَْرِسْل َرُسوًّل يَأْتِي يَأُْخُذهُ، فَقَاَل لِْْلَْعَرابِيِّ

ةَ لَهُْم فِيِه َعلَى َمْذهَبِِهْم َوَمْذهَبِنَا؛ ِِلَنَّ اْلبَْيَع لَْم يَُكْن تَمَّ بَْعُد بَْيَن قال ا لمؤلف: فَهََذا َّل ُحجَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -النَّبِيِّ  قَا. -َصلَّى َّللاَّ ؛ ِِلَنَّهَُما لَْم يَتَفَرَّ  َوبَْيَن اِْلَْعَرابِيِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَْوُل النَّبِيِّ »َويُبَيُِّن َذلَِك  هََكَذا نَصَّ اْلَحِديُث، لَهُ إنَّا ُكنَّا اْبتَْعنَا  -َصلَّى َّللاَّ

ا «.. ِمْنَك بَِعيًرا بَِوْسٍق ِمْن تَْمِر الذَِّخيَرِة، َونَْحُن نََرى أَنَّهُ ِعْنَدنَا، فَاْلتََمْسنَاهُ فَلَْم نَِجْدهُ  فَلَمَّ

ِحينَئٍِذ أَْمَضى  -َعلَْيِه السًََّلُم  -اِْلَْعَرابِيُّ اْستَْقَرَض ِمْن أُمِّ َحِكيٍم فََصحَّ أَنَّهُ  لَْم يَْفهَْم َعْنهُ 

.  َمَعهُ اْلَعْقَد اْلَمْحُدوَد َوتَمَّ اْلبَْيُع بُِحُضوِر الثََّمِن َوقَبََض اِْلَْعَرابِيُّ

: قَالَ ■  ِ اْلُمَحاِربِيِّ ِ » َعْن طَاِرِق ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرأَْيُت َرُسوَل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ةً بُِسوِق ِذي اْلَمَجاِز َوهَُو يُنَاِدي بِأَْعلَى َصْوتِِه يَا أَيُّهَا النَّاُس قُولُوا: َّل إلَهَ إّلَّ  تَْيِن َمرَّ َمرَّ

ُ تُْفلُِحوا، َوأَبُو لَهٍَب يَْتبَُعهُ بِاْلِحَجاَرِة قَدْ  ْسًَلُم  َّللاَّ ا ظَهََر اْْلِ أَْدَمى َكْعبَْيِه َوُعْرقُوبَْيِه، فَلَمَّ

 َ بََذِة َحتَّى نََزْلنَا قَِريبًا ِمْن اْلَمِدينَِة، َوَمَعنَا ظَِعينَةٌ لَنَا، فَأ تَانَا َرُجٌل قَِدَم اْلَمِدينَةَ أَْقبَْلنَا ِمْن الرَّ

، َوَمَعنَا َجَمٌل لَنَا، فَقَاَل: أَتَبِيُعوَن اْلَجَمَل؟ فَقُْلنَا نََعْم، قَاَل: فََسلََّم َعلَْينَا، فََرَدْدنَا َعلَْيِه السًََّلمَ 

بَِكْم؟ قُْلنَا: بَِكَذا َوَكَذا َصاًعا ِمْن تَْمٍر، قَاَل: قَْد أََخْذتُهُ ثُمَّ أََخَذ بَِرْأِس اْلَجَمِل َحْيُث َدَخَل 

ْم َجَملَُكْم َرُجًًل َّل تَْعِرفُونَهُ؟ فَقَالَْت الظَِّعينَةُ: َّل تًََلَوُموا اْلَمِدينَةَ، فَتًََلَوْمنَا َوقُْلنَا: أَْعطَْيتُ 

، فَلَقَْد َرأَْيُت َوْجهًا َما َكاَن لِيَْخفَِرُكْم َما َرأَْيُت َوْجهًا أَْشبَهَ بِاْلقََمِر لَْيلَةَ اْلبَْدِر ِمْن َوْجِههِ 

ا َكاَن اْلَعِشيُّ أَتَانَا َرُجٌل فَقَا ِ إلَْيُكْم َوإِنَّهُ فَلَمَّ َل: السًََّلُم َعلَْيُكْم إنِّي َرُسوُل َرُسوِل َّللاَّ

ا َكاَن ِمْن اْلَغِد دَ  َخْلنَا يَأُْمُرُكْم أَْن تَأُْكلُوا َحتَّى تَْشبَُعوا َوتَْكتَالُوا َحتَّى تَْستَْوفُوا، فَفََعْلنَا، فَلَمَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى  -اْلَمِدينَةَ، فَإَِذا َرُسوُل َّللاَّ « قَائٌِم َعلَى اْلِمْنبَِر يَْخطُُب النَّاسَ  -َّللاَّ

 َوُذِكَر بَاقَِي اْلَخبَِر.)صحيح(

ةَ لَهُْم فِيِه لَِوْجهَْيِن: أََحُدهَُما: أَنَّهُ لَْيَس فِيِه َدلِيٌل َعلَى أَنَّ الَِّذي  قال المؤلف: هََذا َّل ُحجَّ

ِ اْشتََرى اْلَجَمَل َكاَن َرسُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -وَل َّللاَّ َوَّل أَنَّهُ َعلَِم بِِصفَِة اْبتِيَاِعِه،  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه  -َواِْلَْظهَُر أَنَّ َغْيَرهُ َكاَن اْلُمْبتَاَع بَِدلِيِل قَْوِل طَاِرٍق بِأَنَّهُ َرأَى َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ةً  -َوَسلََّم  تَْيِن َمرَّ ةً َعلَى اْلِمْنبَِر يَْخطُُب، فَلَْو َكاَن  َمرَّ  -َعلَْيِه السًََّلُم  -بِِذي اْلَمَجاِز َوَمرَّ

اٍت َوهََذا ِخًَلُف اْلَخبَِر.  هَُو الَِّذي اْبتَاَع اْلَجَمَل لََكاَن قَْد َرآهُ ثًََلَث َمرَّ

ةَ فِي َعَمِل َغْيِرِه، وَ  َصلَّى  -قَْد َكاَن فِي أَْصَحاِب النَّبِيِّ فََصحَّ أَنَّهُ َكاَن َغْيَرهُ، َوَّل ُحجَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   اْلَجَماُل اْلبَاِرُع، َواْلَوَساَمةُ، َواْلُمَعاَملَةُ اْلَجِميلَةُ.. -َّللاَّ

اِْلَْمَر فَلَْم  َكاَن اْلُمْشتَِري، أَْو أَنَّهُ َعلِمَ  -َعلَْيِه السًََّلُم  -اْلَوْجهُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَْو َصحَّ أَنَّهُ 

 يُْنِكْرهُ لََكاَن َحِديُث اْبِن َعبَّاٍس بِإِيَجاِب اِْلََجِل َزائًِدا َعلَْيِه ِزيَاَدةً يَْلَزُم إَضافَتُهَا إلَْيِه، َوَّل 

 يَِحلُّ تَْرُكهَا..

 1111]َمْسأَلَة إَذا أَْسلََم فِي ِصْنفَْيِن َولَْم يُبَيِّن ِمْقَدار ُكل  صنف[م

لََم فِي ِصْنفَْيِن َولَْم يُبَيِّْن ِمْقَداَر ُكلِّ ِصْنٍف ِمْنهَُما فَهَُو بَاِطٌل َمْفُسوٌخ، ِمْثُل أَْن َوَمْن أَسْ 
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يَُسلَِّم فِي قَفِيَزْيِن ِمْن قَْمٍح َوَشِعيٍر؛ ِِلَنَّهُ َّل يَْدِري َكْم يَُكوُن ِمْنهَُما قَْمًحا، َوَكْم يَُكوُن 

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.َشِعيًرا، َوَّل يَُجوُز اْلقَ   ْطُع بِأَنَّهَُما نِْصفَاِن ِِلَنَّهُ َّل َدلِيَل َعلَى َذلَِك َوبِاّلَِلَّ

لَُم بَْينَهَُما َعلَى قَْدِر ِحَصِصِهَما فِي الثََّمِن الَِّذي  فَلَْو أَْسلََم اْثنَاِن إلَى َواِحٍد فَهَُو َجائٌِز، َوالسَّ

 لََما فِيِه إنََّما هَُو بِإَِزاِء الثََّمِن بًَِل ِخًَلٍف.يَْدفََعاِن؛ ِِلَنَّ الَِّذي أَسْ 

فَلَْو أَْسلََم َواِحٌد إلَى اْثنَْيِن َصْفقَةً َواِحَدةً، فَهَُما فِيَما قَبََضا َسَواٌء؛ ِِلَنَّهَُما َشِريَكاِن فِيِه، 

بَيََّن ِعْنَد اْلَعْقِد أَنَّ لِهََذا ثُلُثَهُ َولِهََذا َوأََخَذاهُ َمًعا، فًََل يَُجوُز أَْن يَتَفَاَضًَل فِيِه إّلَّ بِأَْن يَتَ 

 ثُلُثَْيِه، أَْو َكَما يَتَّفِقُوَن َعلَْيِه.

 1111]َمْسأَلَة وصف َما يسلم[م

ابِطَِة لَهُ؛ ِِلَنَّهُ إْن لَْم يَْفَعْل َذلَِك َكاَن تَِجارَ  ةً َوَّل بُدَّ ِمْن َوْصِف َما يُْسلُِم فِيِه بِِصفَاتِِه الضَّ

َعْن َغْيِر تََراٍض، إْذ َّل يَْدِري اْلُمَسلُِّم َما يُْعِطيِه اْلُمَسلََّم إلَْيِه َوَّل يَْدِري اْلُمَسلَُّم إلَْيِه َما 

 يَأُْخُذ ِمْنهُ اْلُمَسلُِّم فَهَُو أَْكُل َماٍل بِاْلبَاِطِل..

 1111]َمْسأَلَة َما يَُجوز فِيِه السَّلَم[م

لَُم َجائٌِز فِ  لَِم، َوفِيَما يُوَجُد، َوإِلَى َمْن لَْيَس ِعْنَدهُ ِمْنهُ َوالسَّ يَما َّل يُوَجُد ِحيَن َعْقِد السَّ

لَُم فِيَما َّل يُوَجُد ِحيَن ُحلُوِل أََجلِِه.  َشْيٌء، َوإِلَى َمْن ِعْنَدهُ ،َوَّل يَُجوُز السَّ

ِ -بُْرهَاُن َذلَِك  ُ َعلَ  -: أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ لَِم َكَما َذَكْرنَا " َوبَيََّن  -ْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ أََمَر بِالسَّ

لَِم فِي الشَّْيِء َّل يَُجوُز إّلَّ فِي  فِي اْلَكْيِل " َوفِي اْلَوْزِن، َوإِلَى أََجٍل، فَلَْو َكاَن َكْوُن السَّ

بَيَاَن َذلَِك َحتَّى  -َعلَْيِه السًََّلُم  -فََل َحاِل ُوُجوِدِه، أَْو إلَى َمْن ِعْنَدهُ َما ُسلَِّم إلَْيِه فِيِه لََما أَغْ 

لَُم فِيَما َّل يُوَجُد ِحيَن ُحلُوِل أََجلِِه فَهَُو تَْكلِيُف َما َّل يُطَاُق،  ا السَّ يَِكلَنَا إلَى َغْيِرِه..َوأَمَّ

ِ »َوهََذا بَاِطٌل.. َواْحتَجَّ اْلَمانُِعوَن ِمْن هََذا  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم صَ  -بِنَْهِي َرُسوِل َّللاَّ َعْن  -لَّى َّللاَّ

ْنبُِل َحتَّى يَْشتَدَّ َوَعْن بَْيِع الثََّمِر َحتَّى يَْبُدَو َصًَلُحهُ. ةَ لَهُْم فِيِه « بَْيِع السُّ : -َوهََذا َّل ُحجَّ

لََم فِي اْلبُرِّ َوا ُل َذلَِك أَنَّهُْم ُمَخالِفُوَن لَهُ؛ ِِلَنَّهُْم يُِجيُزوَن السَّ لشَِّعيِر َوهَُما بَْعُد ُسْنبٌُل لَْم أَوَّ

لََم ِعْنَد اْلَحنَفِيِّ  ةَ لَهُْم فِيِه؛ ِِلَنَّ السَّ ا بَْيُع الثََّمِر قَْبَل بُُدوِّ َصًَلِحِه، فًََل ُحجَّ يَن يَْشتَدَّ َوأَمَّ

 فَبَطََل تََعلُّقُهُْم بِِه ُجْملَةً. -َوِعْنَدنَا لَْيَس بَْيًعا 

، َولَْو َكاَن  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لِنَْهِي النَّبِيِّ »بَْيًعا لََما َحلَّ  «..َعْن بَْيِع َما لَْيَس ِعْنَدكَ  -َصلَّى َّللاَّ

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَْحَمَد، َوأَبِي ثَْوٍر َوأَبِي ُسلَْيَماَن .■  قول المؤلف هَُو قَْوُل: َمالٍِك، َوالشَّافِِعيِّ

لََم فِي■  ، َوأَبُو َحنِيفَة  ّل يُِجْز السَّ لَِم فِيِه.) ُسْفيَاُن، َواِْلَْوَزاِعيُّ َشْيٍء َّل يُوَجُد ِحيَن السَّ

لَِم إلَى ِحيِن أََجلِِه  لَُم إّلَّ فِيَما هَُو َمْوُجوٌد ِمْن ِحيِن السَّ َوَزاَد أَبُو َحنِيفَةَ فَقَاَل: َّل يَُجوُز السَّ

ِة (َّل يَْنقَِطُع فِي َشْيٍء ِمْن تِْلَك الْ   ُمدَّ

لَُم فِي َشْيٍء يَْنقَِطُع، َولَْو فِي َشْيٍء ِمْن السَّنَِة.)الحسن بن حي(■   َّل يَُجوُز السَّ

يكره السلم إذا لم يكن عنده منه شىء حين العقد.) اْبُن اْلُمَسيِِّب، َوِعْكِرَمةُ، َوطَاُوٌس، ■

 َواْبُن ِسيِريَن(

 -األحاديث واآلثار:

ِ َعْن َرُجٍل نَْجَرانِ ■  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -يٍّ َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َّل : »-َصلَّى َّللاَّ
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 ضعيف(«)تُْسلِفُوا فِي النَّْخِل َحتَّى يَْبُدَو َصًَلُحهُ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن النَّبِيِّ »َعْن النَّْجَرانِيِّ َعْن اْبِن ُعَمَر ■  هُ نَهَى أَْن : أَنَّ -َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف(«)يُْسلََف فِي ثََمَرِة نَْخٍل َحتَّى يَْبُدَو َصًَلُحهُ 

ُجِل يَْبتَاُع َشْيئًا إلَى أََجٍل َولَْيَس ِعْنَدهُ ■  َعْن نَافٍِع قَاَل: َكاَن اْبُن ُعَمَر إَذا ُسئَِل َعْن الرَّ

 أَْصلُهُ َّل يََرى بِِه بَأًْسا.

لَِم فِي النَّْخِل؟ فَقَاَل: " نَهَى َعْن بَْيِع َعْن أَبِي اْلبَْختَِريِّ قَ ■  اَل: َسأَْلُت اْبَن ُعَمَر َعْن السَّ

لَِم فِي النَّْخِل؟ فَقَاَل  ِ »النَّْخِل َحتَّى يَْصلَُح َوَسأَْلت اْبَن َعبَّاٍس َعْن السَّ  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   «َحتَّى يُْؤَكَل ِمْنهُ  َعْن بَْيِع النَّْخلِ  -َصلَّى َّللاَّ

لَِم فِي النَّْخِل؟ فَقَاَل: نَهَى ُعَمُر َعْن بَْيِع ■  َعْن أَبِي اْلبَْختَِريِّ َسأَْلت اْبَن ُعَمَر َعْن السَّ

 التَّْمِر َحتَّى يَْصلَُح.)صحيح(

ُجُل فِي الطََّعاِم اْلَمْوُصوِف ■  ى َما لَْم َعْن اْبِن ُعَمَر: َّل بَأَْس أَْن يُْسلَِم الرَّ إلَى أََجٍل ُمَسًمً

 يَُكْن َذلَِك فِي َزْرٍع لَْم يَْبُد َصًَلُحهُ أَْو ثََمٍر لَْم يَْبُد َصًَلُحهُ.)صحيح(

 ِ ةَ فِي أََحٍد ُدوَن َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قال المؤلف: ُحجَّ فََكْيَف َوالظَّاِهُر  -َصلَّى َّللاَّ

نِِه، َواْبِن َعبَّاٍس: أَنَّهُْم إنََّما نَهَْوا َعْن َذلَِك َمْن أَْسلََم فِي َزْرٍع بَِعْينِِه أَْو ِمْن قَْوِل ُعَمَر، َوابْ 

 فِي ثََمِر نَْخٍل بَِعْينِِه..

 1111]َمْسأَلَة سلم فِي َشْيٍء فََضيََّع قَْبَضهُ أَْو اْشتََغَل َحتَّى فَاَت َوْقتُهُ َوَعِدَم[م

فََضيََّع قَْبَضهُ أَْو اْشتََغَل َحتَّى فَاَت َوْقتُهُ َوَعِدَم فََصاِحُب اْلَحقِّ ُمَخيٌَّر َوَمْن َسلََم فِي َشْيٍء 

بَْيَن أَْن يَْصبَِر َحتَّى يُوَجَد، َوبَْيَن أَْن يَأُْخَذ قِيَمتَهُ لَْو ُوِجَد فِي َذلَِك اْلَوْقِت ِمْن أَيِّ َشْيٍء 

ِ تَعَ   الَى: }َواْلُحُرَماُت قَِصاٌص{تََراَضيَا َعلَْيِه لِقَْوِل َّللاَّ

قَالَةُ فِي السَّلَِم[م  1111]َمْسأَلَةٌ اإْلِ

قَالَةَ بَْيٌع َصِحيٌح َعلَى َما بَيَّنَّا قَْبُل َوقَْد َصحَّ  لَِم؛ ِِلَنَّ اْْلِ قَالَةُ فِي السَّ نَْهُي »َوَّل تَُجوُز اْْلِ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -النَّبِيِّ  ؛ ِِلَنَّهُ َغَرٌر « بَْيِع َما لَْم يَْقبِْض َوَعْن بَْيِع اْلَمْجهُولِ َعْن  -َصلَّى َّللاَّ

ا َشاَء ِمْنهُ فَهَُو فِْعُل َخْيٍر..  لَِكْن يُْبِرئُهُ ِممَّ

ا فَبِنَاُؤَها ُكلُّهُ لَهُ[م  1111]َمْسأَلَة َمْن اْشتََرى َدارًّ

ْشتََرى أَْرًضا فَِهَي لَهُ بُِكلِّ َما فِيهَا ِمْن : َمْن ا-َمْسأَلَةٌ: ُمْستَْدَرَكةٌ ِمْن اْلبُيُوِع  - ١٤٢١

 بِنَاٍء قَائٍِم أَْو َشَجٍر ثَابٍِت.

َوَكَذلَِك َمْن اْشتََرى َداًرا فَبِنَاُؤهَا ُكلُّهُ لَهُ َوُكلُّ َما يَُكوُن ُمَركَّبًا فِيهَا ِمْن بَاٍب أَْو ُدْرٍج أَْو 

وَر َواِْلَْرِضيَن ِمْن َعْهِد  َوهََذا إْجَماٌع ُمتَيَقَّنٌ  -َغْيِر َذلَِك  َوَما َزاَل النَّاُس يَتَبَايَُعوَن الدُّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوِل َّللاَّ هََكَذا َّل يَْخلُو يَْوٌم ِمْن أَْن يَقََع فِيِه بَْيُع َداٍر أَْو أَْرٍض  -َصلَّى َّللاَّ

، هََكَذا َوَّل يَُكوُن لَهُ َما َكاَن َمْوُضوًعا فِيهَ  ا َغْيَر َمْبنِيٍّ َكأَْبَواٍب، َوُسلٍَّم، َوُدْرٍج، َوآُجرٍّ

 َوُرَخاٍم: َوَخَشٍب، َوَغْيِر َذلَِك.

ْرُع الَِّذي يُْقلَُع َوَّل يَْنبُُت، بَْل هَُو لِبَائِِعِه  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق ، َوَمْن  -َوَّل يَُكوُن لَهُ الزَّ َوبِاّلَِلَّ

.اْبتَاَع أَْنقَاًضا أَْو   َشَجًرا ُدوَن اِْلَْرِض فَُكلُّ َذلَِك يُْقلَُع َوَّل بُدَّ
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 ]كتاب الهبات[
]مسألة َل تجوز الهبة إَل في موجود معلوم معروف القدر والصفات  

 1111والقيمة[م

قال ابن حزم: ّل تجوز هبة إّل في موجود، معلوم، معروف القدر، والصفات، 

 والقيمة، وإّل فهي باطل مردودة.

ما لم يخلق بعد كمن وهب ما تلد أمته، أو شاته، أو سائر حيوانه، أو ما يحمل وكذلك 

وهكذا كل شيء؛ ِلن المعدوم ليس شيئا، ولو كان شيئا لكان َّللا عز  -شجره العام 

وهذا كفر ممن قاله.. وقد حرم َّللا تعالى على لسان  -وجل لم يزل واِلشياء معه 

الناس إّل بطيب أنفسهم، وّل يجوز أن تطيب أموال  -صلى َّللا عليه وسلم  -رسوله 

النفس على ما ّل تعرف صفاته وّل ما هو، وّل ما قدره، وّل ما يساوي، وقد تطيب 

نفس المرء غاية الطيب على بذل الشيء وبيعه، ولو علم صفاته وقدره وما يساوي لم 

هذا  تطب نفسه به.. وكذلك من أعطى أو تصدق بدرهم من هذه الدراهم أو برطل من

الدقيق، أو بصاع من هذا البر، فهو كله باطل لما ذكرنا؛ ِلنه لم يوقع صدقته، وّل 

هبته، على مكيل بعينه، وّل موزون بعينه، وّل معدود بعينه، فلم يهب وّل تصدق 

 أصًل.

وكذلك ّل يجوز شيء من ذلك لمن ّل يدري، وّل لمن لم يخلق، لما ذكرنا، وأما 

وباّلِل تعالى التوفيق.. فإن ذكروا  -ص الوارد في ذلك الحبس فبخًلف هذا كله للن

لجابر: لو قد جاء مال البحرين  -صلى َّللا عليه وآله وسلم  -قول رسول َّللا »

 « .أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا

 -هذه العدة بعد موته  -رضي َّللا عنه  -قلنا: هذه عدة ّل عطية، وقد أنفذ أبو بكر 

 -في أن من قال ذلك ثم مات لم ينفذ قوله بعد موته  وهم ّل يختلفون -عليه السًلم 

 وباّلِل تعالى التوفيق. -وهذا قول أبي سليمان، وأصحابنا 

 -األحاديث واآلثار:

قال له دحية يوم خيبر:  -صلى َّللا عليه وسلم  -أن رسول َّللا »عن أنس بن مالك ■ 

ذ صفية بنت حيي، يا رسول َّللا أعطني جارية من السبي؟ قال: اذهب فخذ جارية فأخ

فجاء رجل فقال: يا رسول َّللا أعطيت دحية بنت حيي سيد قريظة والنضير وما 

 -صلى َّللا عليه وسلم  -تصلح إّل لك، قال: ادعه بها، قال: فجاء بها، فلما نظر إليها 

 صحيح(«)وأعتقها وتزوجها. -قال له: خذ جارية من السبي غيرها 

صلى  -ن العطية لو تمت لم يرتجعها رسول َّللا قال المؤلف: هذا أعظم حجة لنا؛ ِل

عليه الصًلة  -وحاشا له من ذلك ليس له المثل السوء، وهو  -َّللا عليه وآله وسلم 
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ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالعائد في قيئه، كالكلب يعود »يقول:  -والسًلم 

 «في قيئه

عليه  -له، إذ عرف  -م عليه السًل -لكن أخذها وتمام ملكه لها، وكمال عطيته 

 عينها، أو صفتها، أو قدرها، ومن هي؟ -الصًلة والسًلم 

اشترى صفية من دحية وقد وقعت في سهمه بسبعة  -عليه السًلم  -أنه »عن أنس ■ 

 صحيح( «)أرؤس

 قال المؤلف: كًل الخبرين عن أنس صحيح، وتأليفهما ظاهر.

صلى َّللا عليه  -إياها إذ سأل النبي  وقوله " إنها وقعت في سهمه، إنما معناه بأخذه

وبًل شك أن من أخذ شيئا  -جارية من السبي؟ فقال له: اذهب فخذ جارية  -وآله وسلم 

 لنفسه بوجه صحيح فقد وقع في سهمه.

 -: أحدهما -يخرج على أحد وجهين « بسبعة أرؤس -عليه السًلم  -اشتراها »وقوله 

أن دحية إذ » -نس ذلك الفعل شراء. والثاني عوضه منها فسمى أ -عليه السًلم  -أنه 

وكان « فقال له: خذ غيرها، قد سأله إياها -صلى َّللا عليه وآله وسلم  -أتى بها النبي 

ّل يسأل شيئا إّل أعطاه، فأعطاه إياها، فصحت له، وصح وقوعها  -عليه السًلم  -

 في سهمه، ثم اشتراها منه بسبعة أرؤس.

 1111في الذمة فقال له قد وهبت لك ما لي عندك[م ]مسألة كان له عند آخر حق

ومن كان له عند آخر حق في الذمة دراهم أو دنانير، أو غير ذلك، أو أي شيء كان، 

فقال له: قد وهبت لك ما لي عندك، أو قال: قد أعطيتك ما لي عندك، أو قال ْلخر: قد 

فًل يلزم شيء من : -وهبت لك ما لي عند فًلن، أو قال: أعطيتك ما لي عند فًلن 

ذلك لما ذكرنا؛ ِلنه ّل يدري ذلك الحق الذي له عند فًلن في أي جوانب الدنيا هو، 

وإنما يجوز هذا بلفظ: اْلبراء، أو العفو، أو اْلسقاط، أو  -ولعله في ملك غيره اْلن 

 الوضع.

ويجوز أيضا بلفظ " الصدقة " للحديث الذي رويناه من طريق مسلم.. عن أبي سعيد 

في ثمار  -صلى َّللا عليه وآله وسلم  -أصيب رجل في عهد رسول َّللا »دري قال الخ

 -« تصدقوا عليه -صلى َّللا عليه وآله وسلم  -ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول َّللا 

 فهذا عموم للغرماء وغيرهم.

 [ .١٢فإن ذكروا قول َّللا عز وجل: }ِلهب لك غًلما زكيا{ ]مريم: 

ى وهباته ّل يقاس عليها أفعال خلقه وّل هباتهم؛ ِلنه تعالى ّل آمر قلنا: أفعال َّللا تعال

فوقه، وّل شرع يلزمه، بل يفعل ما يشاء، ّل معقب لحكمه فكيف وذلك الغًلم 
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الموهوب مخلوق مركب من نفس موجودة قد تقدم خلقها، ومن تراب، وما تتغذى به 

 أمه، قد تقدم خلق كل ذلك.

تعالى علما بأعيان كل ذلك، بخًلف خلقه، والكل ملكه  وكذلك الهواء، وقد أحاط َّللا

 وباّلِل تعالى التوفيق. -بخًلف خلقه 

: فبعضهم أجاز الصدقة غير مقبوضة، ولم -وقد فرق مخالفونا بين الهبة والصدقة 

 يجز الهبة إّل مقبوضة ، وبعضهم أجاز الرجوع في الهبة ولم يجزه في الصدقة.

كان يقبل الهبة والعطية،  -صلى َّللا عليه وآله وسلم  -أن النبي »ويكفي من هذا كله 

، وحرمت عليه الصدقة، وعلى آله، ولم يحرم « ويأكل الهدية، وّل يأكل الصدقة

 عليهما العطايا وّل الهبات ..

 1111]مسألة الهبة بشرط[م

وّل تجوز الهبة بشرط أصًل، كمن وهب على أن ّل يبيعها الموهوب، أو على أن 

 -: فالهبة بكل ذلك باطل مردودة، لقول رسول َّللا -غير ذلك من الشروط  يولدها، أو

وكل ما ّل يعقد « كل شرط ليس في كتاب َّللا فهو باطل: »-صلى َّللا عليه وآله وسلم 

 إّل بصحة ما ّل يصح فلم يقع فيه عقد .

 1111]مسألة الهبة بشرط الثواب[م

دة مردودة؛ ِلن هذا الشرط ليس وّل تجوز هبة يشترط فيها الثواب أصًل، وهي فاس

في كتاب َّللا عز وجل، فهو باطل، بل في القرآن المنع منه بعينه قال َّللا عز وجل: 

[ وهو قول جمهور من السلف... وقال من أجازها: ٤}وّل تمنن تستكثر{ ]المدثر: 

 هي بيع من البيوع.

ّل بثمن مجهول، قال أبو محمد: وهذا باطل؛ ِلن البيع ّل يجوز بغير ثمن مذكور، و

وهبة الثواب لم يذكر ثوابها، وّل عرف، فهي إن كانت بيعا فهي بيع فاسد حرام 

 وباّلِل تعالى نتأيد. -خبيث، وإن لم تكن بيعا فقد بطل حكمهم لها بحكم البيع 

 -أقوال الفقهاء:

 الهبة بشرط الثواب باطلة .) الشافعي، وأبو ثور، وأبو سليمان، وأصحابهم(■ 

 شرط الثواب جائزة.)أبو حنيفة ومالك(الهبة ب■ 

كل هبة وقعت على اشتراط عوض معلوم فهي وعوضها في حكم الهبة ما لم ■ 

يتقابضا الهبة وعوضها ، وّل تجوز في مشاع فإذا تقابضا ذلك حًل محل المتبايعين 

ولكل واحد منهما الرد بالعيب، وّل رجوع لهما بعد التقابض ، ومن وهب ْلخر هبة 
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يرد عليه ثلثها أو ربعها أو بعضها أو على أن يعوضه ثلثها أو ربعها أو على أن 

أو وهب له جارية على أن يردها عليه، أو على أن يتخذها أم ولد، أو على  -بعضها 

 أن يعتقهما، فقبضها فالهبة في كل ذلك جائزة والشرط باطل.)أبو حنيفة(

 -اآليات واألحاديث واآلثار:

  تمنن تستكثر{قول َّللا تعالى: }وّل■ 

ّل تعط ماّل مصانعة رجاء أفضل منه من الثواب من الدنيا.)عكرمة وورد نفس  

 المعنى عن الحسن وقتادة وطاوس ومجاهد والنخعي 

[ قال: هو هدية ٢٢عن ابن عباس في قول َّللا تعالى: }وما آتيتم من ربا{ ]الروم: ■ 

لذي ّل يربو عند َّللا، وّل الرجل، أو هبة الرجل يريد أن يثاب أفضل منه، فذلك ا

يؤجر عليه صاحبه، وّل إثم عليه.)صحيح وصح ذلك عن أبي رزين وسعيد بن جبير 

 وأبي مالك والقاسم بن أبي بزة (

 قال المؤلف: هذا إذا أراده بقلبه وأما إذا اشترطه فعين الباطل واْلثم.

 .)ضعيف(« المسلمون عند شروطهم»قال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم: ■

-قال المؤلف: فقد تقدم إبطالنا لهذا اّلحتجاج الفاسد بوجوه ثًلثة كل واحد منها كاف 

أنه كًلم لم يصح قط عن رسول َّللا.. ِلنها إنما هي من رواية كثير بن زيد  -: أولها 

 أو مرسل.  -وهو ساقط مطرح  -

أن يزفن له، أو أن والثاني : أنهم ّل يخالفوننا في أن من شرط ْلخر أن يغني له، أو 

يخرج معه إلى البستان، أو أن يصبغ قميص نفسه أحمر: أن كل ذلك ّل يلزمه..فإذ ّل 

كل »بأن  -صلى َّللا عليه وآله وسلم  -شك في ذلك وّل خًلف، فقد أفصح رسول َّللا 

شترطوا ، فصح أن المسلمين ليس لهم أن ي« شرط ليس في كتاب َّللا فهو باطل

  ..شرطا ليس في كتاب َّللا

 1111م التسليم والتقابض لجواز الهبة [مو]عدم لز

قال ابن حزم: ومن وهب هبة سالمة من شرط الثواب، أو غيره، أو أعطى عطية 

 -وّل معنى لحيازتها، وّل لقبضها  -كذلك، أو تصدق بصدقة كذلك، فقد تمت باللفظ 

وب له، أو وّل يبطلها تملك الواهب لها، أو المتصدق بها ، وسواء بإذن الموه

المتصدق عليه كان ذلك أم بغير إذنه، سواء تملكها إلى أن مات، أو مدة يسيرة أو 

إّل أنه يلزمه رد ما  -على ولد صغير كانت أو على كبير، أو على أجنبي  -كثيرة 

وهو قول  -استغل منها كالغصب سواء سواء في حياته، ومن رأس ماله بعد وفاته 

ا... فإذا بطل كل ما احتجوا به، فالحجة لقولنا: قول الحسن وأبي سليمان، وأصحابن
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[ ، وهذا مكان اّلحتجاج بهذه اْلية، ّل حيث ١َّللا تعالى: }أوفوا بالعقود{ ]المائدة: 

 احتجوا بها مما بينت السنن أنه ّل مدخل له فيها.

 [ .٢٢وكذلك قوله تعالى: }وّل تبطلوا أعمالكم{ ]محمد: 

فقد عمل عمًل، وعقد عقدا لزمه الوفاء به، وّل يحل ِلحد ومن تلفظ بالهبة أو الصدقة 

 وباّلِل تعالى التوفيق. -إبطاله إّل بنص، وّل نص في إبطاله 

 -أقوال الفقهاء:

فليس  -ولد أو غيره  -من وهب أو تصدق على أجنبي، أو قريب صغير، أو كبير ■ 

فعها إلى الذي ذلك بشيء، وّل يلزمه حكم هبة، وّل صدقة، وّل يحكم عليه بأن يد

تصدق بها عليه، وّل إلى الذي وهبها له، فإن دفع ذلك مختارا، فحينئذ تمت الهبة 

والصدقة، وصح ملك الموهوب أو المتصدق عليه، فلو قبضها الموهوب له أو 

المتصدق عليه بغير إذن الواهب والمتصدق لم يصح له بذلك ملك، وقضي عليه 

لصغير، فإن أباه أو وصيه يقبضان له ، فإن مات بردها إلى الواهب أو المتصدق إّل ا

: بطلت الصدقة -الواهب، أو المتصدق، أو الموهوب له، أو المتصدق عليه 

 والهبة)أبو حنيفة(

وهو الحائز للصغير الذكر  -من وهب أو تصدق على ابن له صغير فذلك جائز ■ 

، أو على أجنبي حتى يبلغ، ولْلنثى تنكح وترشد ، فإن وهب أو تصدق على ولد كبير

: أجبر على دفع ذلك إليهما فإن قبضاه بغير إذنه فهو قبض صحيح، فإن غفل عن -

: بطلت الصدقة والهبة وعادت -ذلك حتى مات، والهبة أو الصدقة في يده واعتماره 

فإن كان الذي اعتمر لنفسه أكثر من الثلث  -فإن دفع البعض واعتمر البعض  -ميراثا 

: صحت الهبة والصدقة في الجميع فيما -ن كان الثلث فأقل وإ -: بطل الجميع -

 اعتمر وفيما لم يعتمر.)مالك(

وقال الشافعي في الهبات والعطايا والصدقات المطلقة بقول أبي حنيفة، وفي ■ 

 بقول أهل الظاهر( -فقط  -اِلحباس 

 ّل تجوز صدقة إّل مقبوضة .)شريح ومسروق والشعبي (■

 -األحاديث واآلثار:

[ قال رسول ١عن عبد َّللا بن الشخير قال: لما نزلت }ألهاكم التكاثر{ ]التكاثر: ■ 

يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إّل ما : »-صلى َّللا عليه وسلم  -َّللا 

 صحيح(«)أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت أو أعطيت فأمضيت.



 

314 
 

 -فلم يقل « طيت فأمضيتإّل ما تصدقت، أو أع»قال المؤلف: فأما قول رسول َّللا: 

: إن اْلمضاء هو شيء آخر غير التصدق، واْلعطاء، وّل جاء ذلك قط -عليه السًلم 

في لغة، بل كل تصدق وإعطاء إعطاء، فاللفظ بهما إمضاء لهما، وإخراج لهما عن 

ملكه، كما أن اِلكل نفسه هو اْلفناء، واللباس هو اْلبًلء؛ ِلن لكل لبسة حظها من 

فبطل تعلقهم بهذا الخبر... ويسأل المالكيون  -ذا تردد اللباس ظهر اْلبًلء اْلبًلء، فإ

خاصة عمن قال: قد وهبت هذا الشيء لك، أو قال: هذا الشيء هبة لك، أو قال: قد 

أتصدق، ووهب بذلك الشيء أم لم  -تصدقت عليك بهذا، أو قال: هذا صدقة عليك 

 يتصدق به وّل وهبه؟ وّل ثالث لهذا التقسيم.

فإن قالوا: نعم، قد تصدق به ووهبه؟ قلنا: فإذ قد تصدق به ووهبه فقد تمت الصدقة 

والهبة وصحت، فما يضرهما ترك الحيازة والقبض، إذا لم يوجب ذلك نص؟ فإن 

قالوا: لم يهب وّل تصدق؟ قلنا: فمن أين استحللتم إجباره والحكم عليه بدفع مال من 

ى من لم يهبه له وّل تصدق به عليه؟ هذا عين ماله لم يتصدق به عليه، وّل وهبه إل

 الظلم والباطل، وّل مخلص لهم من أحدهما.

-صلى َّللا عليه وآله وسلم  -وأما من دون الصحابة فًل حجة في أحد دون رسول َّللا 

 .-رضي َّللا عنهم  -، ّل سيما والخًلف قد ورد في ذلك من الصحابة 

ما حضرته الوفاة قال لها: إني كنت نحلتك عن عائشة أم المؤمنين " أن أبا بكر ل■ 

جداد عشرين وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه لكان لك فإذ لم تفعلي فإنما هو مال 

الوارث، وذكر الخبر، وفيه: أنها قالت " وَّللا يا أبت لو كان كذا وكذا لرددته 

 ".)صحيح(

ها: إني كنت نحلتك عن عائشة أم المؤمنين قالت: لما حضرت أبا بكر الوفاة، قال ل■ 

جداد عشرين وسقا من أرضي التي بالغابة، وإنك لو كنت احتزتيه لكان لك، فإذا لم 

 تفعلي، فإنما هو مال الوارث.)صحيح(

قال المؤلف: لما نص الحديث أنه نحلها جداد عشرين وسقا من ماله بالغابة، فًل يخلو 

نخًل تجد منها عشرين  : إما أن يكون أراد-ضرورة من أحد أمرين ّل ثالث لهما 

 وسقا.

وإما أن يكون أراد تمرا يكون عشرين وسقا مجدودة، ّل بد من أحدهما وأي اِلمرين 

كان فإنما هي عدة؟ وّل يلزم هذه القضية عندهم وّل عندنا؛ ِلنها ليست في معين من 

النخل، وّل معين من التمر، وقد تجد عشرين وسقا من أربعين نخلة، وقد تجد من 

نخلة، وقد ّل تجد من نخلة بالغابة عشرين وسقا لعاهة تصيب الثمرة، فهذا ّل  مائتي

يتم إّل حتى يعين النخل أو اِلوساق في نخلة، فيتم حينئذ بالجداد والحيازة، فليست 

فقد روى هذا الخبر من هو أجل  -هذه القصة من الهبة المعروفة المحدودة.. وأيضا 
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: كما روينا من طريق عبد -ما رواه عروة  من عروة، وآخر هو مثل عروة بخًلف

الرزاق .. أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبره أن أبا بكر الصديق قال 

لعائشة أم المؤمنين: يا بنية، إني نحلتك نخًل من خيبر، وإني أخاف أن أكون آثرتك 

و كانت لي على ولدي، وأنك لم تكوني احتزتيه فرديه على ولدي؟ فقالت: يا أبتاه، ل

 خيبر بجدادها لرددتها.

فالقاسم ليس دون عروة، وابن أبي مليكة ليس دون ابن شهاب؛ ِلنه أدرك من 

وابن جريج ليس  -الصحابة من لم يأخذ الزهري عنهم، كأسماء وابن عمر وغيرهما 

 دون مالك.

ت: وهذه السياقة موافقة لقولنا ّل لقولهم.. وعن مسروق عن عائشة أم المؤمنين، قال

قال لي أبو بكر حين أحضر: إني قد كنت أبنتك بنحل فإن شئت أن تأخذي منه قطاعا 

 أو قطاعين ثم تردينه إلى الميراث؟ قالت: قد فعلت.

المسور بن مخرمة، وعبد الرحمن بن عبد القاري: أنهما سمعا عمر بن الخطاب ■ 

لي وفي يدي، وإذا يقول: ما بال أقوام ينحلون أوّلدهم فإذ مات اّلبن قال اِلب: ما

مات اِلب قال: قد كنت نحلت ابني كذا وكذا؛ ّل نحل إّل لمن حازه وقبضه عن أبيه ، 

قال الزهري: فأخبرني سعيد بن المسيب قال: فلما كان عثمان شكي ذلك إليه، فقال 

 عثمان: نظرنا في هذه النحول فرأينا أحق من يحوز على الصبي أبوه.)صحيح(

أنه قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحًل ثم يمسكونها، عن عمر بن الخطاب ■ 

فإن مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه أحدا، وإن مات قال: ّلبني قد كنت 

أعطيته إياه، من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى تكون لوارثه إن مات فهي 

 باطل.)صحيح(

له لم يبلغ أن يحوز نحلة فأعلن  عن عثمان بن عفان أنه قال: من نحل ولدا صغيرا■ 

 بها، وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه.

عن عمرو بن شعيب، وابن أبي مليكة، وعطاء بن أبي رباح قال عمرو عن سعيد ■ 

بن المسيب، ثم اتفق سعيد وعطاء، وابن أبي مليكة أن أبا بكر، وعمر، وعثمان، 

 حتى تقبض.)ضعيف( وابن عباس، وابن عمر، قالوا: ّل تجوز صدقة

قال المؤلف: وأما الرواية عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وابن عباس، وابن عمر: ّل 

وهو  -تجوز صدقة حتى تقبض فباطل؛ ِلن راويها محمد بن عبيد َّللا العرزمي 

 هالك مطرح.

عن القاسم بن عبد الرحمن: كان معاذ بن جبل ّل يجيز الصدقة حتى ■ 

 الجعفي(تقبض.)ضعيف()فيها جابر 
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 عن عبد َّللا بن مسعود قال: الصدقة جائزة، قبضت أو لم تقبض.)صحيح(■ 

عن القاسم بن عبد الرحمن قال كان علي بن أبي طالب، وابن مسعود: يجيزان ■ 

 وإن لم تقبض)ضعيف()فيه جابر الجعفي( -الصدقة 

سرك عن النضر بن أنس بن مالك قال: نحلني أبي نصف داره، فقال أبو بردة: إن ■ 

أن تحوز ذلك فاقبضه، فإن عمر قضى في اِلنحال: ما قبض منه فهو جائز، وما لم 

 يقبض منه فهو ميراث.)صحيح(

 1111]مسألة الرجوع في الهبة[م

قال ابن حزم: ومن وهب هبة صحيحة لم يجز له الرجوع فيها أصًل مذ يلفظ بها إّل 

الصغير والكبير  -لرجوع فيه أبدا الوالد، واِلم فيما أعطيا، أو أحدهما لولدهما فلهما ا

 سواء.

وسواء تزوج الولد أو اّلبنة على تلك العطية أو لم يتزوجا، داينا عليها أو لم يداينا، 

فإن فات عينها فًل رجوع لهما بشيء، وّل رجوع لهما بالغلة وّل بالولد الحادث بعد 

وهو قول  -ط الهبة، فإن فات البعض وبقي البعض كان لهما الرجوع فيما بقي فق

ُجوَع فِيَما أَْعَطيَا  ا َجْعلُنَا لِْلَجدِّ َولِْْلُمِّ الرُّ الشافعي، وأبي سليمان، وأصحابهما... َوأَمَّ

ِ تََعالَى: }يَا بَنِي آَدَم{ ]اِلعراف:   [ .٢٤ِّلْبِن اِّلْبِن َولًِِلْبِن ُعُموًما لِقَْوِل َّللاَّ

[ فََجَعَل تََعالَى اْلَجدَّ ٢٧ُكْم ِمَن اْلَجنَِّة{ ]اِلعراف: َوقَاَل تََعالَى: }َكَما أَْخَرَج أَبََويْ 

 َواْلَجدَّةَ أَبََوْيِن، َواِْلُمَّ َوالَِدةً تَقَُع َعلَى اْلِجْنِس، َوِهَي فِيِه اْسُم اْلَوالِِد.

 -أقوال الفقهاء:

من وهب لذي رحم محرمة أو لولد هبة وأقبضه إياها أو وهب أحد الزوجين ■ 

بة وأقبضه إياها فًل رجوع ِلحد ممن ذكرنا فيما وهب ، ومن وهب لصاحبه ه

ِلجنبي، أو لمولى، أو لذي رحم غير محرمة: هبة وأقبضه إياها، فللواهب أن يرجع 

ما لم تزد الهبة في بدنها، أو ما لم  -وإن طالت المدة  -فيما وهب من ذلك متى شاء 

ب، أو الموهوب له، أو ما لم يخرجها الموهوب له عن ملكه، أو ما لم يمت الواه

يعوض الموهوب له، أو غيره عنه الواهب عوضا يقبله الواهب، فأي هذه اِلسباب 

 كان فًل رجوع للواهب فيما وهب.

وّل يجوز الرجوع في الهبة إذا لم يكن شيء مما ذكرنا إّل بتسليم الموهوب له ذلك، 

ب آخر جارية فعلمها قال: فلو وه -أو بحضرة الحاكم أحب الموهوب له أم كره 

الموهوب له القرآن والكتابة والخير، فليس ذلك بمانع من رجوع الواهب فيها، فإن 
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كان عليها دين فأداه الموهوب له عنها، أو كانت كافرة فأسلمت فًل رجوع للواهب 

 فيها.

بخًلف  -ِلجنبي كانت أو لغير أجنبي  -وأما الصدقة فًل رجوع للمتصدق فيها 

 نيفة(الهبة.)أبو ح

ّل رجوع لواهب وّل لمتصدق في هبته أصًل، ّل ِلجنبي وّل لذي رحم محرمة، ■ 

إّل في هبة الثواب فقط، وفيما وهب الرجل لولده أو ابنته الكبيرين أو الصغيرين، ما 

فإن قال هذا فًل رجوع له فيما وهب، فإن لم  -لم يقل: إنه وهبها لولده لوجه َّللا تعالى 

ما وهب، ما لم يداين الولد على تلك الهبة، أو ما لم يتزوج اّلبن أو يقله فله الرجوع في

اّلبنة عليها، أو ما لم يثب الولد أو اّلبنة أباهما على ذلك، فأي هذه الوجوه كان فقد 

 بطل رجوع اِلب في الهبة.

وترجع اِلم كذلك فيما وهبت اِلم لولدها الصغار خاصة ما دام أبوهم حيا، فلها 

فإن مات أبوهم فًل رجوع لها، وكذلك ّل رجوع لها فيما وهبت لولدها الرجوع فيه، 

الكبار، كان أبوهم حيا أو لم يكن ، وهبة الثواب صاحبها الواهب لها له الرجوع فيها 

 ما لم يثب منها، فإن أثيب منها أقل من قيمتها فله الرجوع.

أن له الرجوع ما  -خر : أنه ّل رجوع له، واْل-فإن أثيب قيمتها فلهم قوّلن: أحدهما  

لم يرض بذلك الثواب، وّل ثواب عندهم فيما وهب أحد الزوجين لصاحبه، وّل للفقير 

قال: وّل رجوع في صدقة  -فيما أهدى إلى الغني يقدم من سفر؛ كالموز ونحو ذلك 

 أصًل، ّل لوالد فيما تصدق به على ولده وّل لغيره.)مالك(

منها إّل ما وهبه لذي رحم.)شريح وسعيد بن  للواهب الرجوع في هبته ما لم يثب■

 المسيب والنخعي وعطاء وربيعة وغيرهم(

 ّل يعود الرجل في الهبة .)معاذ بن جبل والحسن البصري وطاوس(■

 -األحاديث واآلثار :

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل َرُسوُل َّللاَّ بَتِِه َكاْلَعائِِد اْلَعائُِد فِي هِ : »-َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)فِي قَْيئِهِ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل " قَاَل َرُسوُل َّللاَّ لَْيَس لَنَا َمثَُل السَّْوِء » -َصلَّى َّللاَّ

 .)صحيح(« الَِّذي يَُعوُد فِي ِهبَتِِه َكاْلَكْلِب يَْرِجُع فِي قَْيئِهِ 

ِ  َعْن اْبِن َعبَّاٍس،■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َواْبِن ُعَمَر، قَاَّل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َّل يَِحلُّ : »-َصلَّى َّللاَّ

ِِلََحٍد يُْعِطي اْلَعِطيَّةَ فَيَْرِجُع فِيهَا إّلَّ اْلَوالُِد يُْعِطَي َولََدهُ، َوَمثَُل الَِّذي يُْعِطي اْلَعِطيَّةَ 

 .)صحيح(« َل َحتَّى إَذا َشبَِع قَاَء ثُمَّ َعاَد فََرَجَع فِي قَْيئِهِ فَيَْرِجُع فِيهَا َكاْلَكْلِب، أَكَ 
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 ■ :ِ َمثَُل الَِّذي يَُعوُد فِي َصَدقَتِِه َمثَلُهُ َكَمثَِل »َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

 .)صحيح(« اْلَكْلِب يَُعوُد فِي قَْيئِهِ 

صلى  -عبد َّللا بن عمرو عن رسول َّللا أن عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه عن ■ 

َمثَُل الَِّذي اْستََردَّ َما َوهََب َكَمثَِل اْلَكْلِب يَقِيُء فَيَأُْكُل قَْيئَهُ فَإَِذا »قال:  -َّللا عليه وسلم 

ْف َما اْستََردَّ ثُمَّ لِيُْدفَْع إلَْيِه َما َوهَبَ  )صحيفة )ضعيف(《اْستََردَّ اْلَواِهُب فَْليُوقَْف فَْليَُعرَّ

 َوهَُو َضِعيٌف( -منقطعة ثُمَّ هَُو َعْن أَُساَمةَ ْبِن َزْيٍد 

الرجل أحق بهبته : »-صلى َّللا عليه وسلم  -عن أبي هريرة قال: قال رسول َّللا ■ 

.)ضعيف() من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وهو ضعيف. « ما لم يثب منها

 -الثاني 

  من أبي هريرة، وّل أدركه بعقله..(أن عمرو بن دينار ليس له سماع أصًل

إن : »-صلى َّللا عليه وسلم  -عن عبد الرحمن بن علقمة قال: قال رسول َّللا ■ 

الصدقة يبتغى بها وجه َّللا عز وجل، وإن الهدية يبتغى بها وجه الرسول وقضاء 

ضعيف() فيه: أبو بكر بن عياش، وعبد الملك بن محمد بن بشير، «)الحاجة.

ضعيف، وّل يعرف لعبد الملك سماع من عبد الرحمن بن علقمة. وفيه وكًلهما 

أيضا: أبو حذيفة، فإن كان إسحاق بن بشير النجاري فهو هالك، وإن لم يكنه فهو 

 مجهول(

عن أن يصوب أن يجيز أكل  -عليه السًلم  -قال المؤلف: إن َّللا تعالى قد صان نبيه 

وإنما قصد قضاء حاجته فقط ووجه الرسول،  هدية لم يبتغ بها مهديها وجه َّللا تعالى،

 -مع تعري هذا الخبر  -وهذه هي الرشوة الملعون قابلها ومعطيها في الباطل، فًلح 

 عن أن يكون لهم فيه متعلق، مع أنه خبر سوء موضوع بًل شك.

هبة فأثابه فلم  -صلى َّللا عليه وسلم  -وهب رجل للنبي »عن أبي هريرة قال ■ 

وربما قال « : لقد هممت أن ّل أقبل هبة-عليه السًلم  -يرض، فقال يرض فزاده فلم 

 «أن ّل أتهب إّل من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي»معمر 

قال المؤلف: فًل حجة لهم فيه ِلننا لم ننكر إثابة الموهوب، بل هو فعل حسن، وإنما 

في الناس الطمع أنكرنا وجوبه إذ لم يوجبه نص قرآن وّل سنة وّل أنكرنا أن يوجب 

 الذي ّل يقنعه تطوع من ّل شيء له عنده.

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَواِل النَّبِيِّ ■  إنَّ اْلُمْسلَِم إَذا أَْنفََق َعلَى أَْهلِِه نَفَقَةً يَْحتَِسبُهَا : »-َصلَّى َّللاَّ

َدقَِة.)صحيح(قَالُوا: َوَّل ِخًَلَف فِي أَنَّهُ َّل يَْرِجُع فِي « فَِهَي لَهُ َصَدقَةٌ   الصَّ
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 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن ُحَذْيفَةَ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ « ُكلُّ َمْعُروٍف َصَدقَةٌ »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(

 عن عمر قال: من وهب هبة فلم يثب منها فهو أحق بها إّل لذي رحم.)صحيح(■ 

ومن وهب هبة لغير  قال عمر بن الخطاب: من وهب هبة لذي رحم فهو جائز،■ 

 ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثب عليها.)صحيح(

 قال عمر: الرجل أحق بهبته ما لم يرض منها.)صحيح(■ 

َعْن ُشَرْيٍح اْلقَاِضي أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب قَاَل فِي اْلَمْرأَِة َوَزْوِجهَا: تَْرِجُع فِيَما ■ 

 هَا.أَْعطَْتهُ َوَّل يَْرِجُع فِيَما أَْعطَا

ِ الثَّقَفِيِّ قَاَل: َكتََب ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب: أَنَّ النَِّساَء يُْعِطيَن ■  ِد ْبِن ُعبَْيِد َّللاَّ َعْن ُمَحمَّ

 أَْزَواَجهُنَّ َرْغبَةً َوَرْهبَةً فَأَيَُّما اْمَرأٍَة أَْعَطْت َزْوَجهَا َشْيئًا فَأََراَدْت أَْن تَْعتَِصَرهُ فَِهَي أََحقُّ 

 )صحيح(بِِه.

، َوَمْنُصوِر ْبِن اْلُمْعتَِمِر، َحتَّى أَنَّ  قال المؤلف: َوَصحَّ اْلقََضاُء بِهَا َعْن ُشَرْيٍح، َوالشَّْعبِيِّ

ُجوِع فِيَما َوهَبَْت. لَهُ بَْعَد َمْوتِِه.  ُشَرْيًحا قََضى لَهَا بِالرُّ

ُجُل ِمْن َولَِدِه َما أَْعطَاهُ، َما لَْم َعْن أَبِي قًَِلبَةَ قَاَل: َكتََب ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب يَ ■  ْعتَِصُر الرَّ

 يَُمْت، أَْو يَْستَْهلِك، أَْو يَقَُع فِيِه َدْيٌن.

َجْت أََراَد اْرتَِجاَعهَا فَقََضى ُعَمُر ■  ا تََزوَّ بَْيِر نََحَل اْبنَتَهُ َجاِريَةً فَلَمَّ أَنَّ َسْعًدا َمْولَى الزُّ

َوالَِد يَْعتَِصُر َما َداَم يََرى َمالَهُ، َما لَْم يَُمْت َصاِحبُهَا فَتَقَُع فِي ِميَراٍث ْبُن اْلَخطَّاِب أَنَّ الْ 

 أَْو تَُكوُن اْمَرأَةً تُْنَكُح، ثُمَّ تًََلهُ ُعْثَماُن َعلَى َذلَِك.

ْهِريِّ أَنَّ َرُجًًل َوهََب ِّلْبنِِه نَاقَةً فََرَجَع فِيهَا، فََرفََع َذلِكَ ■  إلَى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب  َعْن الزُّ

 فََردَّهَا َعلَْيِه بَِعْينِهَا، َوَجَعَل نََماهَا ِّلْبنِِه.

عن الحسن قال: أول من رد الهبة عثمان بن عفان، وأول من سأل البينة على أن ■ 

 غريمه مات ودينه عليه عثمان.

منها.)ضعيف()فيه جابر عن علي بن أبي طالب قال: الرجل أحق بهبته ما لم يثب ■ 

 الجعفي(

عن علي أنه قال: المواهب ثًلثة: موهبة يراد بها وجه َّللا تعالى، وموهبة يراد بها ■ 

فموهبة الثواب يرجع فيها صاحبها إذا لم  -وجه الناس، وموهبة يراد بها الثواب 

 يثب.)ضعيف()فيه ابن لهيعة(

 عني الهبة.)صحيح(ي -عن ابن عمر قال: هو أحق بها ما لم يرض منها ■ 



 

311 
 

عن عبد َّللا بن عامر قال: كنت جالسا عند فضالة بن عبيد فأتاه رجًلن يختصمان ■ 

إليه في باز، فقال أحدهما: وهبت له بازي رجاء أن يثيبني فأخذ بازي ولم يثبني فقال 

اْلخر: وهب لي بازيه ما سألته وّل تعرضت له، فقال فضالة: رد عليه بازيه أو أثبه 

 -ما يرجع في المواهب النساء وشرار اِلقوام.)ضعيف() ُمَعاِويَةَ ْبِن َصالٍِح منه، فإن

 َولَْيَس بِاْلقَِويِّ (

عن أبي الدرداء قال: المواهب ثًلثة: رجل وهب من غير أن يستوهب، فهي ■ 

كسبيل الصدقة، فليس له أن يرجع في صدقته، ورجل استوهب فوهب فله الثواب، 

ابا فليس له إّل ذلك، وله أن يرجع في هبته ما لم يثب، ورجل فإن قبل على موهبته ثو

 وهب واشترط الثواب فهو دين على صاحبها في حياته وبعد مماته.)صحيح(

عن طَاُوٍس أَنَّهُ قَاَل فِي قََضاِء ُمَعاِذ ْبِن َجبٍَل بِاْليََمِن بَْيَن أَْهلِهَا قََضى: أَنَّهُ أَيَُّما َرُجٍل ■ 

لَى أَنََّك تَْسَمُع َوتُِطيُع؟ فََسِمَع لَهُ َوأَطَاَع، فَِهَي لِْلَمْوهُوبَِة لَهُ، َوأَيَُّما َرُجٍل َوهََب أَْرًضا عَ 

َوهََب َكَذا َوَكَذا إلَى أََجٍل ثُمَّ َرَجَع إلَْيِه، فَهَُو لِْلَواِهِب إَذا َجاَء اِْلََجُل، َوأَيَُّما َرُجٍل َوهََب 

 َي لِْلَمْوهُوبَِة لَهُ.)صحيح(أَْرًضا َولَْم يَْشتَِرْط فَهِ 

 1111]َمْسأَلَة ََل تَْنفُُذ ِهبَةٌ َوََل َصَدقَةٌ أِلََحٍد إَلَّ فِيَما أَْبقَى لَهُ َولِِعيَالِِه ِغنًّى[م

ى قال ابن حزم: َوَّل تَْنفُُذ ِهبَةٌ َوَّل َصَدقَةٌ ِِلََحٍد إّلَّ فِيَما أَْبقَى لَهُ َولِِعيَالِِه ِغنًى، فَإِْن أَْعطَ 

ِة َذلَِك  : ِمْن -َما َّل يَْبقَى لِنَْفِسِه َوِعيَالِِه بَْعَدهُ ِغنًى فُِسَخ ُكلَّهُ... َوِمْن اْلبُْرهَاِن َعلَى ِصحَّ

ِ تََعالَى: }َوّل تَْجَعْل يََدَك َمْغلُولَةً إِلَى ُعنُقَِك َوّل تَْبُسْطهَا ُكلَّ اْلبَْسِط فَتَْقعُ  َد اْلقُْرآِن قَْوُل َّللاَّ

 [ .٢٢وًما َمْحُسوًرا{ ]اْلسراء: َملُ 

وقَْوله تََعالَى: }َوآتُوا َحقَّهُ يَْوَم َحَصاِدِه َوّل تُْسِرفُوا إِنَّهُ ّل يُِحبُّ اْلُمْسِرفِيَن{ ]اِلنعام: 

١٦١. ] 

ْر تَْبذِ  بِيِل َوّل تُبَذِّ يًرا{ وقَْوله تََعالَى: }َوآِت َذا اْلقُْربَى َحقَّهُ َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَّ

ِريَن َكانُوا إِْخَواَن الشَّيَاِطيِن{ ]اْلسراء: ٢٤]اْلسراء:   [٢٧[ }إِنَّ اْلُمبَذِّ

وقال أيضا: َّل نَُحدُّ الثُّلَُث َوَّل أَْكثََر َوَّل أَقَلَّ إنََّما هَُو َما أَْبقَى ِغنًى.. َواْلِغنَى هَُو َما يَقُوُم 

بَ  ِع ِمْن قُوِت ِمْثلِِه، َوبِِكْسَوتِِهْم َكَذلَِك َوُسْكنَاهُْم، َوبِِمْثِل َحاٍل بِقُوِت اْلَمْرِء َوأَْهلِِه َعلَى الشِّ

ِمْن َمْرَكٍب َوِزيٍّ فَقَْط ..فَهََذا يَقَُع َعلَْيِه فِي اللَُّغِة اْسُم ِغنًى، ِّلْستِْغنَائِِه َعْن النَّاِس، فََما 

ْكثَاِر، َوَما نَقََص فَلَْيَس ِغنًى، َولَِكنَّهُ َحاَجةٌ َزاَد فَهَُو َوْفٌر َوَدْثٌر َويََساٌر، َوفَْضٌل إلَى  اْْلِ

ُروَرِة  ْدقَاِع، َوالضَّ  -َوُعْسَرةٌ َوِضيقَةٌ، إّلَّ أَْن يَْنِزَل إلَى اْلَمْسَكنَِة، َواْلفَاقَِة، َواْلفَْقِر، َواْْلِ

ِ ِمْن َذلَِك، َوِمْن فِْتنَِة اْلِغنَى َواْلَماِل.  َونَُعوُذ بِاّلَِلَّ

 -أقوال الصحابة والفقهاء:
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قول المؤلف هو قول ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب، َوُعْرَوةُ، َواْبُن ِشهَاٍب، َوُعَمُر ْبُن َعْبِد ■

نَاِد.  اْلَعِزيِز، َوأَبُو الزِّ

 -اآليات واألحاديث واآلثار:

 ■ ِ ِ تََعالَى: }الَِّذيَن يُْنفِقُوَن أَْمَوالَهُْم فِي َسبِيِل َّللاَّ  [٢٤١{ ]البقرة: قَْوُل َّللاَّ

 قال المؤلف: فَلَْم يَقُْل تََعالَى أَْمَوالَهُْم ُكلَّهَا. 

ِ، أَْو أَْنفََق ثًََلثَةً بِاْلَعَدِد َكَذلَِك: فَقَْد أَْنفََق أَْمَوالَ  اٍت فِي َسبِيِل َّللاَّ هُ فِي َوَمْن أَْنفََق ثًََلَث َمرَّ

ِ تََعالَى، َكَما أَنَّ َمْن  ، فَقَْد أَْنفََق َمالَهُ فِي َسبِيِل َّللاَّ ِ تََعالَى أَْو أَقَلَّ أَْنفََق ِدْرهًَما فِي َسبِيِل َّللاَّ

؛ ِِلَنَّ بَْعَض َمالِِه َوإِْن قَلَّ يَُسمَّى َمالَهُ. ِ َعزَّ َوَجلَّ  َسبِيِل َّللاَّ

ِ تََعالَى }َويُْؤثُِروَن َعلَى أَْنفُِسِهْم َولَْو َكاَن بِِهْم خَ ■   [ ٢َصاَصةٌ{ ]الحشر: قَْوُل َّللاَّ

ةَ لَهُْم فِيِه؛ ِِلَنَّ َمْن بِِه َخَصاَصةٌ َوآثََر َعلَى نَْفِسِه فًََل يَُكوُن َذلَِك  قال المؤلف: َوَّل ُحجَّ

َدقَةُ   إّلَّ فِي َمْجهُوٍد، َوهََكَذا نَقُوُل، َولَْيَس فِيهَا أَنَّهُ ُمبَاٌح لَهُ تَْضيِيُع نَْفِسِه، َوأَْهلِِه، َوالصَّ

 َعلَى َمْن هَُو أَْغنَى ِمْنهُ.

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن ُحَذْيفَةَ قَاَل: قَاَل نَبِيُُّكْم ■  « ُكلُّ َمْعُروٍف َصَدقَةٌ : »-َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عن أَبَي هَُرْيَرةَ يَقُوُل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ دَ : »-َصلَّى َّللاَّ قَِة َما َخْيُر الصَّ

 صحيح(«)َكاَن َعْن ظَْهِر ِغنًى َواْبَدْأ بَِمْن تَُعولُ 

 ■ ِ َُ " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -عن َحِكيَم ْبَن ِحَزاٍم أَْفَضُل »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

َدقَِة َما َكاَن َعْن ظَْهِر ِغنًى  .)صحيح(« الصَّ

َدقَِة َوَخْيُرهَا َما َكاَن َعْن ظَْهِر قال المؤلف: فَإًِذا ُكلُّ مَ  ْعُروٍف َصَدقَةٌ، َوأَْفَضُل الصَّ

َدقَِة َونَقََص ِمْن اْلَخْيِر، َواِْلَْفَضِل فًََل  ُروَرِة: أَنَّ َما َزاَد فِي الصَّ ِغنًى، فَبًَِل َشكٍّ َوبِالضَّ

اِطٌل، َوإَِذا َكاَن بَاِطًًل، فَهَُو أَْكُل َماٍل أَْجَر فِيِه، َوَّل َخْيَر فِيِه، َوَّل فَْضَل فِيِه، َوأَنَّهُ بَ 

 بِاْلبَاِطِل..

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ قَاَل: تََصدَّقُوا فَقَاَل َرُجٌل:  -َصلَّى َّللاَّ

ِ ِعْنِدي ِدينَاٌر قَاَل: تََصدَّْق بِِه َعلَى نَفْ  ِسَك قَاَل: ِعْنِدي آَخُر، قَاَل: تََصدَّْق بِِه يَا َرُسوَل َّللاَّ

َعلَى َزْوَجتَِك، قَاَل: ِعْنِدي آَخُر، قَاَل: تََصدَّْق بِِه َعلَى َولَِدَك، قَاَل: ِعْنِدي آَخُر، قَاَل: 

 )صحيح(« تََصدَّْق بِِه َعلَى َخاِدِمَك، قَاَل: ِعْنِدي آَخُر، قَاَل: أَْنَت أَْبَصُر بِهِ 

ِ »بٍِر قَاَل: َعْن َجا■   -أَْعتََق َرُجٌل ِمْن بَنِي ُعْذَرةَ َعْبًدا لَهُ َعْن ُدبٍُر، فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  : أَلََك َماٌل َغْيُرهُ؟ قَاَل: َّل، قَاَل: َمْن يَْشتَِريِه ِمنِّي؟ فَاْشتََراهُ نَُعْيُم -َصلَّى َّللاَّ
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ِ ْبنِ  ِ  ْبُن َعْبِد َّللاَّ اِم بِثََمانِِمائَِة ِدْرهٍَم، فََدفََعهَا إلَْيِه، ثُمَّ قَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاَّ ُ  -النَّحَّ َصلَّى َّللاَّ

: اْبَدْأ بِنَْفِسَك فَتََصدَّْق َعلَْيهَا فَإِْن فََضَل َشْيٌء فَِْلَْهلَِك، فَإِْن فََضَل َعْن أَْهلَِك -َعلَْيِه َوَسلََّم 

 )صحيح(« ابَتَِك، فَإِْن فََضَل َعْن ِذي قََرابَتَِك َشْيٌء فََكهََذا َوهََكَذاَشْيٌء فَلِِذي قَرَ 

ِ إنَّ   عن■ َكْعِب ْبِن َمالٍِك: فََذَكَر اْلَحِديَث فِي تََخلُّفِِه َعْن تَبُوَك قَاَل: قُْلُت: يَا َرُسوَل َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - َوإِلَى َرُسولِِه ِمْن تَْوبَتِي أَْن أَْنَخلَِع ِمْن َمالِي َصَدقَةً إلَى َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ أَْمِسْك َعلَْيَك بَْعَض َمالِك فَهَُو َخْيٌر لَك؟ فَقُْلُت:  -َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(« إنِّي أُْمِسَك َسْهِمي الَِّذي بَِخْيبَرَ 

ِ َعْن َجابِِر ْبِن َعبْ ■  أَنَّ َرُجًًل أَْعتََق َعْبًدا لَهُ لَْم يَُكْن لَهُ َماٌل َغْيُرهُ، فََردَّهُ َعلَْيِه »ِد َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ امِ  -َصلَّى َّللاَّ  )صحيح(« َواْبتَاَعهُ نَُعْيُم ْبُن النَّحَّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -النَّبِيَّ  أَنَّ َرُجًًل أَتَى»َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ بِِمْثِل اْلبَْيَضِة  -َصلَّى َّللاَّ

ِ هَِذِه َصَدقَةٌ َما تََرْكُت لِي َماًّل َغْيَرهَا، فََحَذفَهُ بِهَا النَّبِيُّ   -ِمْن الذَّهَِب فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َعهُ، ثُمَّ قَاَل: يَْنَطلُِق أََحُدُكْم فَيَْنَخلُِع ِمْن َمالِِه ثُمَّ فَلَْو أََصابَهُ َِلَْوجَ  -َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(« يَِصيُر ِعيَاًّل َعلَى النَّاسِ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َدَخَل َرُجٌل اْلَمْسِجَد فَأََمَر النَّبِيُّ »أَبَا َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ يَقُوُل ■   -َصلَّى َّللاَّ

َعلَى  -َعلَْيِه السًََّلُم  -يَْطَرُحوا ثِيَابًا، فَطََرُحوا، فَأََمَر لَهُ بِثَْوبَْيِن، ثُمَّ َحثَّ النَّاَس أَْن 

 ِ َدقَِة، فََجاَء فَطََرَح أََحَد الثَّْوبَْيِن، فََصاَح بِِه َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -الصَّ ُخْذ  -َصلَّى َّللاَّ

 .)صحيح(« ثَْوبَكَ 

ُعَمَر أَنَّهُ قَاَل ِِلَبِيِه ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب: إنِّي َرأَْيت أَْن أَتََصدََّق بَِمالِي ُكلِِّه؟  َعْن اْبنِ ■ 

 فَقَاَل لَهُ ُعَمُر: َّل تَْخُرُج ِمْن َمالِك ُكلِِّه، َولَِكْن تََصدَّْق َوأَْمِسْك.)صحيح(

 ■ ِ ُ  -َعْن اْبِن َمْسُعوٍد َكاَن َرُسوُل َّللاَّ َدقَِة فَيَْنطَلُِق  - َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ يَأُْمُر بِالصَّ

.)صحيح(  أََحُدنَا فَيَُحاِمُل فَيَِجيُء بِاْلُمدِّ

قال المؤلف: فَهََذا َحَسٌن، َوهَُو أَْن يَُكوَن لَهُ ِغنًى َوِِلَْهلِِه، َوَّل فَْضَل ِعْنَدهُ فَيَْحِمُل َعلَى 

ا هَُو عَ   ْنهُ فِي ِغنًى فَيَتََصدَُّق بِِه.ظَْهِرِه فَيُِصيُب ُمًدً

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َسبََق ِدْرهٌَم ِمائَةَ : »-َصلَّى َّللاَّ

أََخَذ ِمْنهَا أَْلٍف، َكاَن لَِرُجٍل ِدْرهََماِن فَتََصدََّق أَْجَوَدهَُما، َواْنطَلََق َرُجٌل إلَى ُعْرِض َمالِِه فَ 

 صحيح(«)ِمائَةَ أَْلٍف فَتََصدََّق بِهَا

قال المؤلف: َوهَُو َمْبنِيٌّ َعلَى أَنَّهُ َكاَن لَهُ ِغنًى، َوفََضَل لَهُ ِدْرهََماِن فَقَْط فَتََصدََّق 

ْرهَِم ِمْن َمالِِه أَْكثََر ِمْن نِْسبَِة اْلِمائَِة  اِْلَْلِف ِمْن َماِل اْْلَخِر بِأَْجَوِدِهَما، َوَكانَْت نِْسبَةُ الدِّ

 فَقَْط، َولَْيَس فِيِه أَنَّهُ لَْم يَُكْن لَهُ ِغنًى ِسَواهَُما.
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ْنَعانِيِّ اْلَخْثَعِميِّ " ■  ِ ْبِن َحبَِشيٍّ الصَّ ِ »َعْن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

َدقَِة أَفْ  -  )صحيح(« َضُل؟ قَاَل: ُجْهُد اْلُمقِلِّ ُسئَِل أَيُّ الصَّ

ا قَْوله تََعالَى: }َوالَِّذيَن ّل يَِجُدوَن إِّل ُجْهَدهُْم{ ]التوبة:  [ َمَع قَْولِِه ٧٢قال المؤلف: َوأَمَّ

ًَلةُ َوالسًََّلُم  - َدقَِة ُجْهُد اْلُمقِلِّ »إْذ ُسئَِل َعْن  -َعلَْيِه الصَّ ْيِن  فَإِنَّ هََذْينِ « أَْفَضِل الصَّ النَّصَّ

ينَاهُ ِمْن طَِريق أَبِي َداُود ..َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنَّهُ قَاَل  ِ، أَيُّ »بَيَّنَهَُما َما ُروِّ يَا َرُسوَل َّللاَّ

، َوأَْبَدْأ بَِمْن تَُعولُ  َدقَِة أَْفَضُل؟ قَاَل: ُجْهُد اْلُمقِلِّ  « .الصَّ

ِ ْبِن َحبَِشيٍّ إنََّما هَُما فِي ُجْهِدِه، َوإِْن َكاَن ُمقًًِلً ِمْن فََصحَّ أَنَّ هَِذِه اْْليَةَ، َوَخبََر َعبْ  ِد َّللاَّ

 اْلَماِل َغْيَر ُمْكثٍِر إَذا أَْبقَى لَِمْن يَُعوُل ِغنًى َوَّل بُدَّ.

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي ُموَسى َعْن النَّبِيِّ ■  َصَدقَةٌ َعلَى ُكلِّ ُمْسلٍِم »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)قَاَل: أََرأَْيَت إْن لَْم يَِجْدهَا؟ قَاَل: يَْعَمُل بِيَِدِه فَيَْنفَُع نَْفَسهُ َويَتََصدَّقُ 

أَنَّ َرُجًًل ِمْن اِْلَْنَصاِر بَاَت بِِه َضْيٌف فَلَْم يَُكْن ِعْنَدهُ إّلَّ قُوتَهُ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ■ 

ْيِف َما َوقُوَت ِصْبيَانِِه، فَقَاَل ِّل  بِي لِلضَّ َراَج، َوقَرِّ ْبيَةَ، َوأَْطفِئِي السِّ ِمي الصِّ ْمَرأَتِِه: نَوِّ

فَنََزلَْت هَِذِه اْْليَةُ: }َويُْؤثُِروَن َعلَى أَْنفُِسِهْم َولَْو َكاَن بِِهْم َخَصاَصةٌ{ ]الحشر:  -ِعْنَدك 

 .)صحيح([ « ٢

ِ َجاَء َرُجٌل إلَ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ى َرُسوِل َّللاَّ لِيُِضيفَهُ  -َصلَّى َّللاَّ

ُ؟ فَقَاَم َرُجٌل ِمْن اِْلَْنَصاِر  فَلَْم يَُكْن ِعْنَدهُ َما لَِضْيفِِه فَقَاَل: أََّل َرُجٌل يُِضيُف هََذا َرِحَمهُ َّللاَّ

 صحيح(«)يُقَاُل لَهُ: أَبُو طَْلَحةَ، فَاْنَطلََق بِِه إلَى َرْحلِهِ 

ُجَل َكاَن أَبَا طَْلَحةَ َوهَُو ُموِسٌر ِمْن َميَاِسيِر اِْلَْنَصاِر.  قال المؤلف: فََصحَّ أَنَّ َذلَِك الرَّ

ينَا َعْن أَنٍَس أَنَّهُ قَاَل: َكاَن أَبُو طَْلَحةَ أَْكثََر اِْلَْنَصاِر بِاْلَمِدينَِة َماًّل ِمْن نَْخٍل، َوقَْد َّل   َوُروِّ

 فَبَطََل تََعلُّقُهُْم بِهََذا اْلَخبَِر. -وِسَر أَْكٌل َحاِضٌر يَْحُضُر اْلمُ 

ثُمَّ  -َوهَُو َمالُهُ ُكلُّهُ  -أَنَّ َرُجًًل تََصدََّق َعلَى أَبََوْيِه َصَدقَةً »َعْن اْبِن ِشهَاٍب بَلََغنَا: ■ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  -َوِرثَهَُما، فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاَّ .)ضعيف « : هَُو ُكلُّهُ لََك َحًَللٌ -َم َصلَّى َّللاَّ

 منقطع(

ِ ْبِن َزْيٍد اِْلَْنَصاِريِّ قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َجاَء َرُجٌل إلَى النَّبِيِّ »َعْن َعْبِد َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ِ َعزَّ َوَجلَّ َوَرسُ  ِ إنَّ َحائِِطي َصَدقَةٌ إلَى َّللاَّ  -ولِِه، فَأَتَى أَبُوهُ النَّبِيَّ فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   -يَْعنِي َعلَى اِْلَِب  -فَقَاَل: َما َكاَن لَنَا َعْيٌش َغْيُرهَا، فََردَّهَا َعلَْيِه  -َصلَّى َّللاَّ

 «-يَْعنِي اِّلْبُن َعْن أَبِيِه  -فََماَت فََوِرثَهَا 

نَِد  قال المؤلف: فَهََذا أَْحَسُن ِمْن َذلِكَ  هُ  -السَّ َدقَِة الَّتِي  -َعلَْيِه السًََّلُم  -َوفِيِه َردُّ لِتِْلَك الصَّ

 .َكاَن َّل َعْيَش ِِلَبِيِه إّلَّ ِمْنهَا، فََردَّهَا َعلَْيِه، َولَْيَس فِيِه أَنَّ اِّلْبَن لَْم يَُكْن لَهُ ِغنًى َغْيُرهُ 
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بِيِّ َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل ُكْنُت ِعْنَد النَّ ■ » َوِعْنَدهُ أَبُو بَْكٍر َوَعلَْيِه  -َصلَّى َّللاَّ

فَقَاَل: يَا َرُسوَل  -َعلَْيِه السًََّلُم  -َعبَاَءةٌ قَْد َخلَّهَا فِي َصْدِرِه بِِخًَلٍل إْذ هَبَطَ َعلَْيِه ِجْبِريُل 

ِ َمالِي أََرى أَبَا بَْكٍر َوَعلَْيِه َعبَاَءةٌ  قَْد َخلَّهَا بِِخًَلٍل؟ قَاَل: يَا ِجْبِريُل أَْنفََق َعلَيَّ َمالَهُ قَْبَل َّللاَّ

يِق السًََّلَم، َوقَ  دِّ َ تََعالَى يَقُوُل لََك: اْقَرْأ َعلَى أَبِي بَْكٍر الصِّ ُد إنَّ َّللاَّ اَل اْلفَْتِح؟ فَقَاَل: يَا ُمَحمَّ

فَْقِرَك هََذا أَْم َساِخطٌ؟ فَقَاَل لَهُ النَّبِيُّ َذلَِك؟ فَبََكى أَبُو لَهُ: أََراٍض أَْنَت َعنِّي يَا أَبَا بَْكٍر فِي 

َرهَا ثًََلثًا ِ أَأَْسَخطُ َعلَى َربِّي، أَنَا َعْن َربِّي َراٍض َوَكرَّ « بَْكٍر، َوقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ثُمَّ التَّْولِيُد فِيِه َّلئٌِح؛ ِِلَنَّ  - َوهَُو هَالٌِك ُمْطَرحٌ  -.)موضوع() اْلَعًَلِء ْبِن َعْمٍرو اْلَحنَفِيِّ 

ا: أَنَّ َذلَِك َكاَن بَْعَد اْلفَْتِح، َوَكاَن فَْتُح َخْيبََر قَْبَل اْلفَْتِح بَِعاَمْيِن، َوَكاَن ِِلَبِي بَكْ  ٍر فِيِه نًَصً

 فِيهَا ِمْن َسْهِمِه َماٌل َواِسٌع َمْشهُوٌر(

ِ » أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب قَالَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أََمَرنَا َرُسوُل َّللاَّ َدقَِة فَأَتَى  -َصلَّى َّللاَّ بِالصَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَبُو بَْكٍر بَِمالِِه ُكلِِّه، فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاَّ : َما أَْبقَْيُت ِِلَْهلَِك؟ فَقَاَل: -َصلَّى َّللاَّ

َ َوُرسُ   َوهَُو َضِعيٌف ( -.)ضعيف() ِمْن ِرَوايَِة ِهَشاِم ْبِن َسْعٍد « لَهُ أَْبقَْيُت لَهُْم َّللاَّ

ِ »َعْن اْبِن ُعَمَر ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن ُعَمَر، قَاَل أََمَرنَا َرُسوُل َّللاَّ َدقَِة،  -َصلَّى َّللاَّ بِالصَّ

 ِ ُ عَ  -فَِجْئُت بِنِْصِف َمالِي، فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ َما أَْبقَْيَت ِِلَْهلَِك؟ فَقُْلُت:  -لَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

 َ  ِمْثلَهُ، قَاَل: َوَجاَء أَبُو بَْكٍر بُِكلِّ َما ِعْنَدهُ فَقَاَل: يَا أَبَا بَْكٍر َما أَْبقَْيَت ِِلَْهلَِك؟ قَاَل: َّللاَّ

ِ ْبِن  -يٌف َوهَُو َضعِ  -)ضعيف() ِمْن ِرَوايَِة إِْسَحاَق اْلفَْرِويِّ « َوَرُسولَهُ  َعْن َعْبِد َّللاَّ

ِغيِر   َوهَُو َضِعيٌف ( -ُعَمَر اْلُعَمِريِّ الصَّ

َدقَة أِلََحِد اأْلَْوََلد[م  1111]َمْسأَلَة اْلِهبَة أَْو الصَّ

قال ابن حزم: َوَّل يَِحلُّ ِِلََحٍد أَْن يَهََب، َوَّل أَْن يَتََصدََّق َعلَى أََحٍد ِمْن َولَِدِه إّلَّ َحتَّى 

 يُْعِطَي أَْو يَتََصدََّق َعلَى ُكلِّ َواِحِد ِمْنهُْم بِِمْثِل َذلَِك.

َل َذَكًرا َعلَى أُْنثَى، َوَّل أُْنثَى َعلَى َذَكٍر، فَإِْن فََعَل فَهَُو َمْفُسوٌخ َمْرُدوٌد  َوَّل يَِحلُّ أَْن يُفَضِّ

ِع  ا فِي النَّفَقَاِت اْلَواِجبَاِت فًََل، َوَكَذلَِك اْلِكْسَوةُ َوأَمَّ  -أَبًَدا َوَّل بُدَّ، َوإِنََّما هََذا فِي التَّطَوُّ

 اْلَواِجبَةُ.

 ، لَِكْن يُْنفُِق َعلَى ُكلِّ اْمِرٍئ ِمْنهُْم بَِحْسِب َحاَجتِِه، َويُْنفُِق َعلَى اْلفَقِيِر ِمْنهُْم ُدوَن اْلَغنِيِّ

هَاتِِهْم، َوَّل فِي نَِسائِِهْم، َوَّل فِي َرقِيقِِهْم،  َوَّل يَْلَزُمهُ َما َذَكْرنَا فِي َولَِد اْلَولَِد، َوَّل  فِي أُمَّ

، فَإِْن َكاَن لَهُ َولٌَد فَأَْعطَاهُْم، ثُمَّ  َل بَِمالِِه ُكلَّ َمْن أََحبَّ  َوَّل فِي َغْيِر َولٍَد، بَْل لَهُ أَْن يُفَضِّ

، أَْو يُْشِرَكهُْم فِيَما أَْعطَاهُْم، َوإِْن تََغيََّرْت َعْيُن ُولَِد لَهُ َولٌَد فََعلَْيِه أَْن يُْعِطيَهُ َكَما أَْعطَاهُمْ 

فَيَِصيُر َمالُهُ لَِغْيِرِه، فََعلَى اِْلَِب ِحينَئٍِذ أَْن يُْعِطَي هََذا  -َما لَْم يَُمْت أََحُدهُْم  -اْلَعِطيَِّة 

ا تََرَك أَبُوهُ ِمْن َرْأِس َمالِِه ِمْثَل َذلَِك... اْلَولََد، َكَما أَْعطَى َغْيَرهُ، فَإِْن لَْم يَْفَعْل أُْعِطَي ِممَّ 

ا النَّفَقَاُت اْلَواِجبَاُت: فَقَْولُهُ  ًَلةُ َوالسًََّلُم  -َوأَمَّ إيَجاٌب « اْعِدلُوا بَْيَن أَْوَّلِدُكمْ » -َعلَْيِه الصَّ

 تََعدَّى هََذا فَلَْم يَْعِدْل بَْينَهُْم.َِلَْن يُْنفَِق َعلَى ُكلِّ َواِحٍد َما َّل قََواَم لَهُ إّلَّ بِِه، َوَمْن 
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ًَلةُ َوالسًََّلُم  -َوَكَذلَِك هََذا اْلقَْوُل ِمْنهُ  إيَجاٌب لِلتَّْسِويَِة بَْيَن الذََّكِر َواِْلُْنثَى،  -َعلَْيِه الصَّ

اْلُحْكُم فِي َغْيِر َولَْيَس هََذا ِمْن اْلَمَواِريِث فِي َشْيٍء، َولُِكلِّ نَصٍّ ُحْكُمهُ، َولَْيَس هََذا 

 اِْلَْوَّلِد، إَذا لَْم يَأِْت النَّصُّ إّلَّ فِيِهْم.

ا َولَُد اْلَولَِد: فًََل ِخًَلَف فِيِهْم، َوقَْد َكاَن ِِلَْصَحاِب النَّبِيِّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوأَمَّ بَنُو  -َصلَّى َّللاَّ

ًَلةُ َوالسًََّلُم َعلَْيِه  -بَنِيَن َوبَنُو بَنَاٍت فَلَْم يُوِجْب   إْعطَاَءهُْم َوَّل اْلَعْدَل فِيِهْم. -الصَّ

َوإَِذا َماَت اْلَولَُد بَْعَد أَْن ُوِهَب ِهبَةً َّل ُمَحابَاةَ فِيهَا فَقَْد َصاَرْت لَِوَرثَتِِه َوبَطََل أَْمُر اِْلَِب 

ا إْن َماَت اْلَوالُِد فَالتَّْعِديُل بَْينَهُْم َديْ  ِ تََعالَى  -ٌن َعلَْيِه، فَهَُو ِمْن َرْأِس َمالِِه فِيهَا، َوأَمَّ َوبِاّلَِلَّ

 التَّْوفِيُق.

  -أقوال الصحابة والفقهاء:

قول المؤلف في بطًلن الهبة للولد دون إخوته هو قول : أَبُي بَْكٍر، َوُعَمُر، َوُعْثَماُن، 

َحابَِة َوقَْيُس ْبُن َسْعٍد، َوَعائَِشةُ أُمُّ اْلُمْؤِمنِيَن  ُ َعْنهُْم  -بَِحْضَرِة الصَّ َّل يُْعَرُف  -َرِضَي َّللاَّ

َوهَُو قَْوُل  -لَهُْم ِمْنهُْم ُمَخالٌِف، ثُمَّ ُمَجاِهٌد، َوطَاُوٌس، َوَعطَاٌء، َوُعْرَوةُ، َواْبُن ُجَرْيٍج 

اِد ْبِن الْ  ِ ْبِن َشدَّ ، َوُشَرْيٍح، َوَعْبِد َّللاَّ ، َوالشَّْعبِيِّ هَاِد، َواْبِن ُشْبُرَمةَ، َوُسْفيَاَن النََّخِعيِّ

، َوأَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل، َوإِْسَحاَق ْبِن َراْهَوْيِه، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوَجِميِع أَْصَحابِنَا.  الثَّْوِريِّ

 (اْلَعْدُل أَْن يُْعِطَي الذََّكَر َحظَّْيِن، َواِْلُْنثَى َحظًًا.) ُشَرْيٌح، َوأَْحَمُد، َوإِْسَحاقُ ■ 

ٍد، َوَربِيَعةَ َوَغْيِرِهَما ■ ِ َوبِِه  -َجائز تَْفِضيِل بَْعِض اْلَولَِد َعلَى بَْعٍض. )اْلقَاِسِم ْبِن ُمَحمَّ

 يَقُوُل أَبُو َحنِيفَةَ وكرهه، َوَمالِك  َوَكِره أَْن يَْنَحَل بَْعَض َولَِدِه َمالَهُ ُكلَّهُ ، والشافعي(

 -األحاديث واآلثار:

ِ َعْن النُّعْ ■ » ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َماِن ْبِن بَِشيٍر قَاَل: أَتَى بِي أَبِي إلَى َرُسوِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)-فَقَاَل: إنِّي نََحْلُت اْبنِي هََذا ُغًَلًما، فَقَاَل: أَُكلُّ بَنِيَك نََحْلَت؟ قَاَل: َّل، فَاْرُدْدهُ 

ْعبِيِّ َسِمْعُت ■  اَن ْبَن بَِشيٍر َوهَُو َعلَى اْلِمْنبَِر يَقُوُل: أَْعطَانِي أَبِي َعِطيَّةً النُّْعمَ »َعْن الشَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَأَتَى َرُسوَل َّللاَّ ِ إنِّي أَْعطَْيت اْبنِي ِمْن  -َصلَّى َّللاَّ فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ِ؟ فَقَاَل َعْمَرةَ بِْنِت َرَواَحةَ َعِطيَّةً، فَأََمَرْتنِي أَْن أُشْ  : -َعلَْيِه السًََّلُم  -ِهَدَك يَا َرُسوَل َّللاَّ

َ َواْعِدلُوا بَْيَن أَْوَّلِدُكْم؟ اْرِجْع  أَْعطَْيَت َسائَِر َولَِدَك ِمْثَل هََذا؟ قَاَل: َّل، قَاَل: فَاتَّقُوا َّللاَّ

 )صحيح(« فَُردَّ َعِطيَّتَهُ 

ثَنِي النُّْعَماُن ■  ْعبِيِّ َحدَّ ِ َعْن الشَّ  -ْبُن بَِشيٍر، فََذَكَر هََذا اْلَخبََر، َوفِيِه " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   .)صحيح(« فًََل أَْشهَُد َعلَى َجْورٍ »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ
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ْعبِيِّ َعْن ا لنُّْعَماِن قال المؤلف: َوقَاَل آَخُروَن: َرَوى هََذا اْلَخبََر َداُود ْبُن أَبِي ِهْنٍد َعْن الشَّ

« ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َك  -َصلَّى َّللاَّ قَاَل لِبَِشيٍر: فَأَْشِهْد َعلَى هََذا َغْيِري، أَيَُسرُّ

 « .أَْن يَُكونُوا أُولَئَِك فِي اْلبِرِّ َسَواٌء؟ قَاَل: بَلَى، قَاَل: فًََل إًذا

ْعبِيِّ  ؟ فَقُْلنَا: « فَأَْشِهْد َعلَى هََذا َغْيِري»َعْن النُّْعَماِن، َوقَاَل فِيِه  َوَرَواهُ اْلُمِغيَرةُ َعْن الشَّ

ةٌ َعلَْيُكْم؛ ِِلَنَّ قَْولَهُ   " فًََل إًذا " نَْهٌي َصِحيٌح َكاٍف لَِمْن َعقََل. -َعلَْيِه السًََّلُم  -هََذا ُحجَّ

ًَلةُ َوالسًََّلُم  -َوقَْولُهُ  لَْو لَْم يَأِْت إّلَّ هََذا اللَّْفظُ لََما « َعلَى هََذا َغْيِري أَْشِهدْ : »-َعلَْيِه الصَّ

 َكاَن لَُكْم فِيِه ُمتََعلٌَّق.

يَاَدةَ الثَّابِتَةَ الَّتِي َّل يَ  ا َوقَْد َرَوى َمْن هَُو أََجلُّ ِمْن اْلُمِغيَرِة َوَداُود ْبِن أَبِي ِهْنٍد الزِّ ِحلُّ َوأَمَّ

ًَلةُ َوالسًََّلُم  -ا ِمْن أَْمِرِه ِِلََحٍد اْلُخُروُج َعْنهَ  َدقَِة َواْلَعِطيَِّة  -َعلَْيِه الصَّ بَِردِّ تِْلَك الصَّ

يَاَدِة، َوبِإِْخبَاِر  -َواْرتَِجاِعهَا  ًَلةُ َوالسًََّلُم  -فََصحَّ بِهَِذِه الزِّ أَنَّهُ َجْوٌر أَنَّ َمْعنَى  -َعلَْيِه الصَّ

ِ تََعالَى: }فَإِْن َشِهُدوا فًَل تَْشهَْد « ْيِريأَْشِهْد َعلَى هََذا غَ »قَْولِِه  إنََّما هَُو اْلَوِعيُد َكقَْوِل َّللاَّ

[ لَْيَس َعلَى إبَاَحِة الشَّهَاَدِة َعلَى اْلَجْوِر َواْلبَاِطِل، لَِكْن َكَما قَاَل ١١٢َمَعهُْم{ ]اِلنعام: 

 [ ..٢٢فُْر{ ]الكهف: تََعالَى: }فََمْن َشاَء فَْليُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَْليَكْ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن النُّْعَماِن، نََحلَنِي أَبِي ُغًَلًما ثُمَّ َجاَء بِي إلَى النَّبِيِّ ■ »  -َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(« فَقَاَل: إنِّي نََحْلُت اْبنِي هََذا ُغًَلًما فَإِْن أَِذْنَت لِي أَْن أُِجيَزهُ أََجْزتُهُ 

ُن، هُْم قال المؤلف: لَْوَّل   َعَمى هَُؤَّلِء اْلقَْوِم َوَضًَللِِهْم َما تََمكََّن اْلهََوى ِمْنهُْم هََذا التََّمكُّ

ِ نََحْلت اْبنِي  ِل اْلَخبَِر " نََحلَنِي أَبِي ُغًَلًما " َوفِي َوَسِطِه " يَا َرُسوَل َّللاَّ يَْسَمُعوَن فِي أَوَّ

 النُّْحُل. هََذا ُغًَلًما " َويَقُولُوَن: لَْم يَتِمَّ 

َوقَْوُل بَِشيٍر " فَإِْن أَِذْنت لِي أَْن أُِجيَزهُ أََجْزته " قَْوٌل َصِحيٌح، َوقَْوُل ُمْؤِمٍن َّل يَْعَمُل إّلَّ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َما أَبَاَحهُ لَهُ َرُسوُل َّللاَّ  َعلَى ظَاِهِرِه بًَِل تَأِْويٍل.. -َصلَّى َّللاَّ

ِ َعْن النُّْعَما■ » ُ  -ِن ْبِن بَِشيٍر قَاَل: نََحلَنِي أَبِي نُْحًًل ثُمَّ أَتَى بِي إلَى َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

لِيُْشِهَدهُ فَقَاَل: أَُكلُّ َولَِدَك أَْعَطْيتَهُ هََذا؟ قَاَل: َّل، قَاَل: أَلَْيَس تُِريُد ِمْنهُْم اْلبِرَّ  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

 صحيح(«)ْن َذا؟ قَاَل: بَلَى، قَاَل: فَإِنِّي َّل أَْشهَدُ ِمْثَل َما تُِريُد مِ 

قَاَل َجابٌِر: قَالَْت اْمَرأَةُ بَِشيٍر: اْنَحْل اْبنِي ُغًَلَمَك هََذا، أَْشِهْد »َعْن َجابٍِر لِهََذا اْلَخبَِر ■ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لِي َرُسوَل َّللاَّ ِ  -َصلَّى َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - فَأَتَى َرُسوَل َّللاَّ َوَذَكَر  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َذلَِك لَهُ؟ فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاَّ أَلَهُ إْخَوةٌ؟ قَاَل: نََعْم، قَاَل: فَُكلُّهُْم  -َصلَّى َّللاَّ

ا، أََّل َوإِنِّي َّل أَْشهَُد إّلَّ َعلَى أَْعطَْيتَهُ ِمْثَل َما أَْعَطْيتَهُ؟ قَاَل: َّل، قَاَل: فَلَْيَس يَْصلُُح هَذَ 

 صحيح(«)َحقٍّ 
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ِ »عن■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -النُّْعَماَن ْبَن بَِشيٍر يَقُول: َذهََب بِي أَبِي إلَى َرُسوِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ِدِه أَْجَمَع ُكلِِّه َكَذا، أََّل فِي َشْيٍء أَْعطَانِيِه فَقَاَل: أَلََك َولٌَد َغْيُرهُ؟ قَاَل: نََعْم، َوَصفَّ بِيَ 

ْيَت بَْينَهُْم.  ضعيف()فطر ضعيف(«)َسوَّ

 ■ ِ ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن ُمَحمَّ ُكلُّ ِذي َماٍل »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)أََحقُّ بَِمالِهِ 

ُ َوَرُسولُهُ أَْمًرا قال المؤلف: فَقَْد قَاَل تََعالَى: }وَ  َما َكاَن لُِمْؤِمٍن َوّل ُمْؤِمنٍَة إَِذا قََضى َّللاَّ

 [٢٤أَْن يَُكوَن لَهُُم اْلِخيََرةُ ِمْن أَْمِرِهْم{ ]اِلحزاب: 

 [٤َوقَاَل تََعالَى: }النَّبِيُّ أَْولَى بِاْلُمْؤِمنِيَن ِمْن أَْنفُِسِهْم{ ]اِلحزاب: 

، َوُحْلَواَن اْلَكاِهِن، َوبَْيَع اْلَخْمِر، َوبَْيَع أُمِّ  فَاَلَِّذي َحَكَم بِإِيَجابِ  َكاِة، َوفََسَخ أَْجَر اْلبَِغيِّ الزَّ

َل فِيهَا بَْعُض اْلَولَِد َعلَى  َدقَةَ َواْلَعِطيَّةَ اْلُمفَضَّ بَا، هَُو الَِّذي فََسَخ الصَّ اْلَولَِد، َوبَْيَع الرِّ

 بَْعٍض..

ةَ قََسَم َمالَهُ بَْيَن بَنِيِه فِي َحيَاتِِه فَُولَِد لَهُ بَْعَد َما َماَت فَلَقَِي ُعَمُر أَبَا أَنَّ َسْعَد ْبَن ُعبَادَ ■ 

و بَْكٍر فَقَاَل لَهُ: َما نِْمت اللَّْيلَةَ ِمْن أَْجِل اْبِن َسْعٍد هََذا اْلَمْولُوُد لَْم يُْتَرْك لَهُ َشْيٌء؟ فَقَاَل أَبُ 

 ،ِ فَاْنطَلِْق بِنَا إلَى قَْيِس ْبِن َسْعٍد نَُكلُِّمهُ فِي أَِخيِه، فَأَتَْينَاهُ فََكلَّْمنَاهُ فَقَاَل قَْيٌس: بَْكٍر: َوأَنَا َوَّللَاَّ

هُ أَبًَدا، َولَِكْن أُْشِهُدُكَما أَنَّ نَِصيبِي لَهُ.)صحيح( ا َشْيٌء أَْمَضاهُ َسْعٌد فًََل أَُردُّ  أَمَّ

يَق قَالَ ■  دِّ لَِعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن: يَا بُنَيَّةُ، إنِّي نََحْلتُك نَْخًًل ِمْن َخْيبََر،  أَنَّ أَبَا بَْكٍر الصِّ

يِه َعلَى َولَِدي؟  َوإِنِّي أََخاُف أَْن أَُكوَن آثَْرتُك َعلَى َولَِدي، َوإِنَّك لَْم تَُكونِي اْحتَْزتِيِه، فَُردِّ

 بِِجَداِدهَا َذهَبًا لََرَدْدتُهَا.)صحيح( فَقَالَْت: يَا أَبَتَاهُ، لَْو َكانَْت لِي َخْيبَرُ 

ٍت أََصاِغُر َولَِدِه، َوَكاَن لَهُ َماٌل ■  عن ُمَعاِويَةَ ْبِن َحْيَدةَ أَنَّ أَبَاهُ َحْيَدةَ َكاَن لَهُ بَنُوَن لَِعًلَّ

َعلَى ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن َكثِيٌر فََجَعلَهُ لِبَنِي َعلٍَّة َواِحَدٍة، فََخَرَج اْبنُهُ ُمَعاِويَةُ َحتَّى قَِدَم 

َعهُ بَْينَهُمْ  ْيَخ بَْيَن أَْن يَُردَّ إلَْيِه َمالَهُ َوبَْيَن أَْن يَُوزِّ ؟ فَاْرتَدَّ فَأَْخبََرهُ بَِذلَِك، فََخيََّر ُعْثَماُن الشَّ

ْخَوتِِهْم.)صحيح( ا َماَت تََرَكهُ اِْلََكابُِر ِْلِ  َمالُهُ، فَلَمَّ

اْبَن ُعَمَر قَطََع ثًََلثَةَ أَْرُؤٍس أَْو أَْربََعةً لِبَْعِض َولَِدِه ُدوَن بَْعٍض ، قَاَل  َعْن نَافٍِع أَنَّ ■ 

ْحَمِن اِْلَْنَصاِريُّ أَنَّهُ َكاَن َمَع اْبِن ُعَمَر إْذ اْشتََرى  بَُكْير: َوَحدَّثَنِي اْلقَاِسُم ْبُن َعْبِد الرَّ

قَاَل لَهُ اْبُن ُعَمَر: هَِذِه اِْلَْرُض ِّلْبنِي َواقٍِد، فَإِنَّهُ  أَْرًضا ِمْن َرُجٍل ِمْن اِْلَْنَصاِر، ثُمَّ 

 ِمْسِكيٌن، نََحلَهُ إيَّاهَا ُدوَن َولَِدِه.)ضعيف()في اسناده ابن لهيعة(

ْحَمِن ْبَن َعْوٍف نََحَل اْبنَتَهُ ِمْن أُمِّ ُكْلثُوٍم بِْنِت ■  ُعْقبَةَ َعْن َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر: أَنَّ َعْبَد الرَّ

 ْبِن أَبِي ُمَعْيٍط أَْربََعةَ آَّلِف ِدْرهٍَم َولَهُ َولٌَد ِمْن َغْيِرهَا.)ضعيف(

َدقَةُ بُِمَشاٍع ََل يَْنقَِسُم[م  1111]َمْسأَلَة اْلِهبَةُ َوالصَّ
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ى َمْنُسوٍب ِمْن اْلَجِميِع َكثُلٍُث أَْو ُربٍُع أَْو نَْحِو ذَ  لَِك ِمْن قال ابن حزم: َوِهبَةُ ُجْزٍء ُمَسًمً

َدقَةُ بِِه َجائَِزةٌ َحَسنَةٌ لِلشَِّريِك َولَِغْيِر الشَِّريِك، َولِْلَغنِيِّ َواْلفَقِيِر فِيَما يَْنقَسِ  ُم اْلُمَشاِع َوالصَّ

هُوا بِِه إّلَّ   إْن قَالُوا: َوفِيَما َّل يَْنقَِسُم، َكاْلَحيََواِن َوَغْيِرِه َوَّل فَْرَق... َوَما نَْعلَُم لَهُْم َشَغبًا َموَّ

قَْبُض اْلُمَشاَع َّل يُْمِكُن. فَقُْلنَا لَهُْم: َكَذْبتُْم، بَْل هَُو ُمْمِكٌن، َوهَْبَك أَنَّهُ َغْيُر ُمْمِكٍن فَلَِم 

َداُق  أََجْزتُْم بَْيَعهُ، َواْلبَْيُع ِعْنَدُكْم يَْحتَاُج فِيِه إلَى اْلقَْبِض، َولَِم أََجْزتُْم إْصَداقَهُ، َوالصَّ

َدقَِة َوفِْعِل  َ تََعالَى قَْد َحضَّ َعلَى الصَّ ْقبَاُض.. فَُعْدنَا إلَى قَْولِنَا فََوَجْدنَا َّللاَّ َواِجٌب فِيِه اْْلِ

اْلَخْيِر، َواْلفَْضِل، َوَكانَْت اْلِهبَةُ فِْعَل َخْيٍر، َوقَْد َعلَِم َعزَّ َوَجلَّ أَنَّ فِي أَْمَواِل 

َدقَِة ُمَشاًعا َوَغْيَر ُمَشاٍع، فَلَْو َكاَن تََعالَى لَْم يُبِْح لَهُْم اْلَمْحُضوِضيَن َعلَى اْلِهبَ  ِة َوالصَّ

ِ تََعالَى، أَ  َم َعْن َّللاَّ َدقَةَ َواْلِهبَةَ فِي اْلُمَشاِع لَبَيَّنَهُ لَهُْم، َولََما َكتََمهُ َعْنهُْم، َوَمْن َحرَّ ْو الصَّ

ُ َعزَّ وَ  ُ  -َجلَّ َعلَى تَْحِريِمِه َوإِيَجابِِه َعلَى لَِساِن َرُسولِِه أَْوَجَب َما لَْم يَنُصَّ َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ تََعالَى، َواْفتََرى َعلَْيِه، -اْلَمأُْموِر بِالتَّْبلِيِغ، َواْلبَيَاِن  -َعلَْيِه َوَسلََّم  : فَقَْد َكَذَب َعلَى َّللاَّ

ا.  َوهََذا َعِظيٌم ِجًدً

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

، َوأَْحَمَد، َوإِْسَحاَق؛ ■ ، َوَمْعَمِر، َوَمالٍِك، َوالشَّافِِعيِّ قول المؤلف هَُو قَْوُل ُعْثَماَن اْلبَتِّيِّ

. -َوأَبِي ثَْوٍر، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوَجِميِع أَْصَحابِِهْم   َوهَُو قَْوُل إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ

َدقَةُ بِِه َّل تَُجوُز ِهبَةُ اْلُمَشاِع فِيَما ■  َّل لِلشَِّريِك َوَّل لَِغْيِرِه، َّل َعلَى  -يَْنقَِسُم، َوَّل الصَّ

َدقَةُ بُِمَشاٍع َّل يَْنقَِسُم َعلَى اْلفَقِيِر َواْلَغنِيِّ  -فَقِيٍر َوَّل َعلَى َغنِيٍّ  َوتَُجوُز اْلِهبَةُ َوالصَّ

ِريِك َولَِغْيِرِه ، َواَلَِّذي يَْنقَِسُم ِعْندَ  وُر، َواِْلََرُضوَن، َواْلَمِكيًَلُت، َواْلَمْوُزونَاُت َولِلشَّ هُ: الدُّ

ْأُس اْلَواِحُد ِمْن اْلَحيََواِن،  -َواْلَمْعُدوَداُت، َواْلَمْذُروَعاُت  َواَلَِّذي َّل يَْنقَِسُم ِعْنَدهُ الرَّ

ا َواْلَحَماُم، َوالسَّْيُف، َواللُّْؤلَُؤةُ، َوالثَّْوُب، َوالطَِّريُق، َونَحْ  َجاَرةُ بُِمَشاٍع ِممَّ ُو َذلَِك ، َواْْلِ

ا َّل يَْنقَِسُم َّل تَُجوُز أَْلبَتَّةَ، إّلَّ ِمْن الشَِّريِك َوْحَدهُ  َوَرْهُن اْلُمَشاِع الَِّذي يَْنقَِسُم  -يَْنقَِسُم َوِممَّ

ِريِك َوَّل مِ   ْن َغْيِرِه.َواَلَِّذي َّل يَْنقَِسُم َّل يَُجوُز أَْلبَتَّةَ، َّل ِمْن الشَّ

ا يَْنقَِسُم َوَما َّل يَْنقَِسُم َجائٌِز ِمْن الشَِّريِك َوَغْيِر  -َوبَْيُع اْلُمَشاِع َوإِْصَداقِِه َواْلَوِصيَّةُ بِِه  ِممَّ

َدقَةَ بَِشْيٍء َوا ِريِك، َوَكَذلَِك ِعْتُق اْلُمَشاِع .. َولَْم يَْختَلِْف َعْنهُ فِي أَنَّ اْلِهبَةَ َوالصَّ ِحٍد الشَّ

ا يَْنقَِسُم: َكِمائَِة ِدينَاٍر، أَْو َكَداٍر َواِحَدٍة، أَْو َضْيَعٍة َواِحَدٍة، أَْو ُكرِّ طََعاٍم، أَْو قِْنطَاِر  ِممَّ

َدقَِة بَِذلَِك َعلَى فَقِيَرْيِن، أَْو  -َحِديٍد، أَْو َغْيِر َذلَِك، لَِغنِيَّْيِن َّل يَُجوُز  َواْختَلََف َعْنهُ فِي الصَّ

ِغيِر: أَنَّهَا تَُجوُز لِْلفَقِيَرْيِن ِهبَ   -ِة َذلَِك لِفَقِيَرْيِن، فَُرِوَي َعْنهُ فِي اْلِهبَِة فِي اْلَجاِمِع الصَّ

َدقَِة َعلَى اْلفَقِيَرْيِن َكَذلَِك، أَنَّهَا  َوفِي اِْلَْصِل: أَنَّهَا َّل تَُجوُز، َواِْلَْشهَُر َعْنهُ فِي الصَّ

 ايٍَة ُمْبهََمٍة َغْيِر ُمبَيِّنٍَة أَْجَمَل فِيهَا اْلَمْنَع فَقَْط.)أبو حنيفة(تَُجوُز، إّلَّ فِي ِروَ 
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إْن َوهََب َداًرا ِّلْثنَْيِن بَْينَهَُما بِنِْصفَْيِن َجاَز َذلَِك، فَإِْن َوهََب ِِلََحِدِهَما الثُّلَُث، َولِْْلَخِر ■ 

: لَْم يَُجْز -َذلَِك، فَإِْن َدفََع إلَى اْلَواِحِد ثُمَّ إلَى اْْلَخِر : َجاَز -الثُّلُثَْيِن فََدفََعهَا إلَْيِهَما َمًعا 

 َذلَِك.)محمد بن الحسن(

ّل تجوز ِهبَِة اْلُمَشاِع، إّلَّ أَنَّهُ يجوز ِهبَةَ َواِحٍد َداًرا ِّلْثنَْيِن، َوِهبَةَ اِّلْثنَْيِن َداًرا لَِواِحٍد ■ 

 )سفيان(

 يجوْز ِهبَِة َواِحٍد َداًرا ِّلْثنَْيِن فََصاِعًدا، َوأََجاَز ِهبَةَ اْثنَْيِن ّل تجوز ِهبَِة اْلُمَشاِع، وّل■

 َداًرا لَِواِحٍد.)ابن شبرمة(

 -األحاديث واآلثار:

ِ »َعْن قَْيِس ْبِن أَبِي َحاِزٍم " قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَتَى َرُجٌل َرُسوَل َّللاَّ بُِكبَِّة  -َصلَّى َّللاَّ

ِ هَْبهَا لِي، فَإِنَّا أَْهُل بَْيٍت نَُعالُِج الشَّْعَر. فَقَاَل َشْعٍر   -ِمْن اْلَغنِيَمِة، فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ًَلةُ َوالسًََّلُم   ضعيف مرسل(«): نَِصيبِي ِمْنهَا لَكَ -َعلَْيِه الصَّ

يِق أَنَّهَا قَالَْت لِْلقَ ■  دِّ ِ َعْن أَْسَماَء بِْنِت أَبِي بَْكٍر الصِّ ِد ْبِن أَبِي بَْكٍر، َولَِعْبِد َّللاَّ اِسِم ْبِن ُمَحمَّ

ْحَمِن ْبِن أَبِي بَْكٍر: إنِّي َوِرْثت َعْن أُْختِي َعائَِشةَ َماًّل بِاْلَغابَِة، َوقَْد  ِد ْبِن َعْبِد الرَّ ْبِن ُمَحمَّ

لَْم يَِرثَا ِمْن أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن َشْيئًا إنََّما  أَْعطَانِي ُمَعاِويَةُ بِهَا ِمائَةَ أَْلٍف، فَهَُو لَُكَما؛ ِِلَنَّهَُما

ْحَمِن ْبِن أَبِي بَْكٍر.)صحيح( ِ ْبَن َعْبِد الرَّ  َوِرثَا أَْسَماَء، َوَعْبَد َّللاَّ

ُ تََعالَى َعنْ  -قال المؤلف: فَهَِذِه ِهبَةٌ لَِغنِيَّْيِن ُمْكثَِرْيِن ُمَشاَعةً، َوفِْعُل أَْسَماَء   -هَا َرِضَي َّللاَّ

َحابَِة  ُ َعْنهُْم  -بَِحْضَرِة الصَّ ، َوَّل يُْعَرُف لَهَا ِمْنهُْم ُمَخالٌِف، َوَصَدقَاُت -َرِضَي َّللاَّ

َحابَِة َعلَى بَنِيِهْم َوبَنِي بَنِيِهْم بَِغلَِّة أَْوقَافِِهْم أَْشهَُر ِمْن الشَّْمِس َصَدقَةً أَْو ِهبَةً ِِلَْغنِيَ  اَء الصَّ

 بُِمَشاٍع.

ةَ ُحنَْيٍن َوطَلََب هََواِزَن ِعيَالَهُْم عَ ■  ِه فََذَكَر قِصَّ ْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ

ِ »َوأَْبنَاَءهُْم  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ َما َكاَن لِي َولِبَنِي َعْبِد اْلُمطَّلِِب فَهَُو  -َصلَّى َّللاَّ

ِ لَُكْم فَقَاَل الْ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُمهَاِجُروَن َواِْلَْنَصاُر: َوَما َكاَن لَنَا فَهَُو لَِرُسوِل َّللاَّ -َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف(«)

وَن بِهَِذِه الطَِّريِق إَذا َوافَقَْت تَْقلِيَدهُْم.  قال المؤلف: فَهَِذِه ِهبَةُ ُمَشاٍع َوهُْم يَْحتَجُّ

ِ  بََعثَنَا»َعْن َجابٍِر قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ َر َعلَْينَا أَبَا ُعبَْيَدةَ  -َصلَّى َّللاَّ َوأَمَّ

َدنَا ِجَرابًا ِمْن تَْمٍر، لَْم يَِجْد لَنَا َغْيَرهُ، فََكاَن أَبُو ُعبَْيَدةَ يُْعِطينَ  ا فَتَلَقَّى ِعيًرا لِقَُرْيٍش َوَزوَّ

الزبير عن جابر ضعيفة إذا كانت من غير طريق )ضعيف()رواية أبي « تَْمَرةً تَْمَرةً 

 الليث بن سعد(
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَتَْيُت النَّبِيَّ »عن أَبِي ُموَسى اِْلَْشَعِريِّ ■  فِي نَفٍَر ِمْن  -َصلَّى َّللاَّ

َرى  َخبََر.)صحيح(َوَذَكَر الْ « اِْلَْشَعِريِّيَن نَْستَْحِملُهُ فَأََمَر لَنَا بِثًََلِث َذْوٍد ُغرِّ الذُّ

 فَهَِذِه ِهبَةُ ُمَشاٍع لَْم يَْنقَِسْم. -قال المؤلف:

 1111]َمْسأَلَةٌ أَْعطَى َشْيئًّا َغْيَر ُمَعيٍَّن ِمْن ُجْملٍَة[م

ا إَذا أَْعطَى َشْيئًا َغْيَر ُمَعيٍَّن ِمْن ُجْملٍَة، أَْو َعَدًدا َكَذلَِك، أَْو َذْرًعا  قال ابن حزم: َوأَمَّ

ْو َوْزنًا َكَذلَِك، أَْو َكْيًًل َكَذلَِك، فَهَُو بَاِطٌل َّل يَُجوُز، ِمْثُل: أَْن يُْعِطَي ِدْرهًَما ِمْن َكَذلَِك، أَ 

نَانِيِر، أَْو ِرْطًًل مِ  َراِهِم، أَْو َدابَّةً ِمْن هَِذِه الدََّوابِّ أَْو َخْمَسةَ َدنَانِيَر ِمْن هَِذِه الدَّ ْن هَِذِه الدَّ

قِيِق، أَْو َصاًعا ِمْن هََذا التَّْمِر، أَْو ِذَراًعا ِمْن هََذا الثَّْوِب، َوهََكَذا فِي ُكلِّ َشْيٍء،  هََذا الدَّ

َجاَرةُ، بَاِطٌل ُكلُّ َذلَِك  ْهُن، َواْْلِ ْصَداُق، َواْلبَْيُع، َوالرَّ َدقَةُ بُِكلِّ هََذا، َواْلِهبَةُ َواْْلِ َوالصَّ

 -َّل لَِشِريٍك َوَّل لَِغْيِرِه، َوَّل لَِغنِيٍّ َوَّل لِفَقِيٍر  -أَْو لَْم تَْختَلِْف  َسَواٌء فِيَما اْختَلَفَْت أَْبَعاُضهُ 

َجاَرةَ َعلَى َشْيٍء  ْهَن، َوَّل اْْلِ ْصَداَق، َوَّل الرَّ َدقَةَ، َوَّل اْْلِ ِِلَنَّهُ لَْم يُوقِْع اْلِهبَةَ َوَّل الصَّ

َجاَرِة، فَإِْذ َذلَِك َكَذلَِك، فَلَْم يَْخُرْج َشْيٌء  أَبَانَهُ َعْن ِمْلِكِه، أَْو أَْوقََع فِيهِ  ْهِن، أَْو اْْلِ ُحْكَم الرَّ

: فًََل َشْيَء فِي َذلَِك، َوهََذا هَُو أَْكُل -ِمْن تِْلَك اْلُجْملَِة َعْن ِمْلِكِه، َوَّل أَْوقََع فِيِه ُحْكًما 

َم؛ ِِلَ  نَّ اْلُجْزَء اْلُمَسمَّى ُمتَيَقٌَّن أَنَّهُ َّل ُجْزَء إّلَّ َوفِيِه اْلَماِل بِاْلبَاِطِل، َوهََذا ِخًَلُف َما تَقَدَّ

ِق، أَْو اْلَمْوهُوِب لَهُ، أَْو اْلُمتََصدَِّق َعلَْيِه، أَْو اْلُمْرتَِهِن، أَْو  َحظٌّ لِْلُمْشتَِري، أَْو اْلُمَصدِّ

اِق عَ -اْلُمْستَأِْجِر  زَّ ينَا ِمْن طَِريِق َعْبِد الرَّ ُجِل : ُروِّ ْهِريَّ َعْن الرَّ ْن َمْعَمٍر َسأَْلت الزُّ

يَُكوُن َشِريًكا ِِلَبِيِه فَيَقُوُل لَهُ أَبُوهُ: لَك ِمائَةُ ِدينَاٍر ِمْن اْلَماِل الَِّذي بَْينِي َوبَْينَك؟ فَقَاَل 

: قََضى أَبُو بَْكٍر، َوُعَمُر: أَنَّهُ َّل يَُجوُز، َحتَّى يَُحوَزهُ ِمْن  ْهِريُّ  اْلَماِل َويَْعِزلَهُ.الزُّ

َوبِِه إلَى َمْعَمٍر َعْن ِسَماِك ْبِن اْلفَْضِل: َكتََب ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز: أَنَّهُ َّل يَُجوُز ِمْن 

 النَّْحِل، إّلَّ َما أُْفِرَد، َوُعِزَل، َوأُْعلَِم.

 1111]َمْسأَلَة َمْن أُْعِطي َشْيئًّا ِمْن َغْيِر َمْسأَلٍَة[م

ن حزم: َوَمْن أُْعِطي َشْيئًا ِمْن َغْيِر َمْسأَلٍَة، فَفََرَض َعلَْيِه قَبُولَهُ، َولَهُ أَْن يَهَبَهُ بَْعَد قال اب

َدقَِة، َواْلهَِديَِّة، َوَسائِِر ُوُجوِه  -إْن َشاَء  -َذلَِك  لِلَِّذي َوهَبَهُ لَهُ، َوهََكَذا اْلقَْوُل فِي الصَّ

 النَّْفِع.

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب قَاَل: " قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َما أَتَاَك ِمْن : »-َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)هََذا اْلَماِل ِمْن َغْيِر َمْسأَلٍَة، َوَّل إْشَراِف نَْفٍس، فَاْقبَْلهُ 

َحابَِة فِي نَْسِق بَْعِضِهْم َعْن بَْعٍض إّلَّ قال المؤلف: َّل نَْعلَُم َحِديثًا َرَواهُ أَْربََعةٌ مِ  ْن الصَّ

 هََذا.
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 ■ َِ ِ ْبِن ُعَمَر ِ »عن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َكاَن يُْعِطي ُعَمَر  -َصلَّى َّللاَّ

ِ أَْعِطِه أَْفقََر إلَْيهِ  ِ  اْلَعطَاَء فَيَقُوُل لَهُ ُعَمُر: يَا َرُسوَل َّللاَّ ُ  -ِمنِّي فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ْلهُ، أَْو تََصدَّْق بِِه، َوَما َجاَءَك ِمْن هََذا اْلَماِل  -َعلَْيِه َوَسلََّم  َوأَْنَت َغْيُر  -ُخْذهُ فَتََموَّ

لٌِم: فَِمْن أَْجِل )صحيح() قَاَل َسا« : فَُخْذهُ، َوَما َّل فًََل تُْتبِْعهُ نَْفَسكَ -ُمْشِرٍف َوَّل َسائٍِل 

 َذلَِك َكاَن اْبُن ُعَمَر َّل يَْسأَُل أََحًدا َشْيئًا، َوَّل يَُردُّ َشْيئًا أُْعِطيِه (

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن َخالِِد ْبِن َعِديٍّ اْلُجهَنِيِّ " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َمْن »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ُ إلَْيهِ َجاَءهُ ِمْن أَِخيِه مَ   .)صحيح(« ْعُروٌف فَْليَْقبَْلهُ َوَّل يَُردَّهُ فَإِنََّما هَُو ِرْزٌق َساقَهُ َّللاَّ

ْعِديِّ أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب قَاَل لِي فِي ِخًَلفَتِِه: أَلَْم أَُحدَّْث أَنَّك ■  ِ ْبَن السَّ عن َعْبَد َّللاَّ

فَإَِذا أُْعِطيَت اْلِعَمالَةَ َكِرْهتهَا. قُْلت: إنَّ لِي أَْفَراًسا َوأَْعبًُدا تَلِي ِمْن أَْعَماِل النَّاِس أَْعَماًّل 

ثُمَّ  -َوأَنَا بَِخْيٍر، فَأُِريُد أَْن تَُكوَن ِعَمالَتِي َصَدقَةً َعلَى اْلُمْسلِِميَن قَاَل لَهُ ُعَمُر: فًََل تَْفَعْل 

ُ  -َذَكَر لَهُ َخبََرهُ َمَع النَّبِيِّ   نَْحَو َما َذَكْرنَاهُ.)صحيح( - َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ا أَْن أَْسأََل، فَلَْم أَُكْن ■  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: َما أََحٌد يُْهِدي إلَيَّ هَِديَّةً إّلَّ قِْبلَتُهَا، فَأَمَّ

 ِِلَْسأََل.)صحيح(

ْرَداِء قَاَل: َمْن آتَاهُ ■  ُ َعزَّ َوَجلَّ ِمْن هََذا اْلَماِل َشْيئًا ِمْن َغْيِر َمْسأَلٍَة َوَّل أَنَّ أَبَا الدَّ َّللاَّ

ْلهُ.)صحيح(  إْشَراٍف، فَْليَأُْكْلهُ، َوْليَتََموَّ

َعْن َحبِيِب ْبِن أَبِي ثَابٍِت قَاَل: َرأَْيت هََدايَا اْلُمْختَاِر تَأْتِي اْبَن َعبَّاٍس َواْبَن ُعَمَر ■ 

 )صحيح(فَيَْقبًََلنِهَا.

ا ِمْن طَِريِق النَّظَِر فَإِنَّهُ َّل يَْخلُو َمْن أَْعطَاهُ:  قال المؤلف: هََذا ِمْن طَِريِق اِْلَثَِر، َوأَمَّ

ُسْلطَاٌن أَْو َغْيُر ُسْلطَاٍن، َكائِنًا َمْن َكاَن، ِمْن بَرٍّ أَْو ظَالٍِم، ِمْن أََحِد ثًََلثَِة أَْوُجٍه َّل َرابَِع 

ا -لَهَا  ا أَْن : إمَّ ا أَْن يُوقَِن أَنَّهُ َحًَلٌل، َوإِمَّ أَْن يُوقَِن اْلُمْعطَى أَنَّ الَِّذي أُْعِطي َحَراٌم، َوإِمَّ

 يَُشكَّ فًََل يَْدِري أََحًَلٌل هَُو أَْم َحَراٌم؟

ا أَْن يَُكوَن أَْغلَُب ظَنِِّه أَنَّهُ  َحَراٌم، أَْو يَُكوَن أَْغلَُب  ثُمَّ يَْنقَِسُم هََذا اْلقِْسُم ثًََلثَةُ أَْقَساٍم: إمَّ

َواِء. ا أَْن يَُكوَن ِكًَل اِْلَْمَرْيِن ُمْمِكنًا َعلَى السَّ  ظَنِِّه أَنَّهُ َحًَلٌل، َوإِمَّ

ِ تََعالَى ظَالٌِم؛  فَإِْن َكاَن ُموقِنًا أَنَّهُ َحَراٌم َوظُْلٌم َوَغْصٌب، فَإِْن َردَّهُ فَهَُو فَاِسٌق َعاٍص ّلِِلَّ

ْثِم َواْلُعْدَواِن بِإِْبقَائِِه ِعْنَدهُ، َوَّل يُِعيُن َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى فِي ِِلَنَّهُ  يُِعيُن بِِه ظَالًِما َعلَى اْْلِ

ُ تََعالَى َعْن َذلَِك َوأََمَرهُ بِِخًَلِف َما فََعَل بِقَْولِِه تََعالَى:  اْنتَِزاِعِه ِمْنهُ، َوقَْد نَهَى َّللاَّ

 [ .٢لَى اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى َوّل تََعاَونُوا َعلَى اِْلْثِم َواْلُعْدَواِن{ ]المائدة: }َوتََعاَونُوا عَ 

 ثُمَّ َّل يَْخلُو ِمْن أَْن يَُكوَن يَْعِرُف َصاِحبَهُ الَِّذي أََخَذ ِمْنهُ بَِغْيِر َحقٍّ أَْو َّل يَْعِرفُهُ، فَإِْن َكانَ 

 يَْعِرفُهُ.



 

322 
 

اَعَف ظُْلُمهُ، َوأَتَى َكبِيَرةً ِمْن اْلَكبَائِِر، َوَصاَر أَْظلََم ِمْن َذلَِك فَهُنَا َزاَد فِْسقُهُ، َوتَضَ 

ْل الظَّالِِم؛ ِِلَنَّهُ قََدَر َعلَى َردِّ اْلَمْظلَِمِة إلَى َصاِحبِهَا َوَعلَى إَزالَتِهَا َعْن الظَّالِِم فَلَْم يَْفَعْل، بَ 

اهُ،  َوأََعاَن َعلَى اْلَمْظلُوِم. َوإِْن َكاَن َّل يَْعِرُف َصاِحبَهُ فَُكلُّ َماٍل أََعاَن الظَّالَِم، َوأَيََّدهُ َوقَوَّ

َّل يُْعَرُف َصاِحبُهُ فَهَُو فِي َمَصالِِح اْلُمْسلِِميَن.. فَإِْن َكاَن يُوقُِن أَنَّهُ َحًَلٌل فَإِنَّ الَِّذي 

، فَ  ٍة بًَِل َشكٍّ ِه َعلَْيِه َما أَْعطَاهُ َغْيُر نَاِصٍح، أَْعطَاهُ ُمْكتَِسٌب بَِذلَِك َحَسنَاٍت َجمَّ هَُو فِي َردِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لَهُ، إْذ َمْنُعهُ اْلَحَسنَاِت اْلَكثِيَرِة، َوقَْد قَاَل َرُسوُل َّللاَّ يُن : »-َصلَّى َّللاَّ الدِّ

ِ َولَِرُسولِِه َولِِكتَابِِه َوِِلَ  يُن النَِّصيَحةُ ّلِِلَّ تِِهمْ النَِّصيَحةُ الدِّ ِة اْلُمْسلِِميَن َوَعامَّ فََمْن لَْم « ئِمَّ

َ َعزَّ َوَجلَّ فِي َذلَِك، َولََعلَّهُ إْن َردَّهُ َّل  يَْنَصْح ِِلَِخيِه اْلُمْسلِِم فِي ِدينِِه فَقَْد َعَصى َّللاَّ

اِْلَْجَر َوَصدَّ َعْن َسبِيٍل ِمْن  يَْحُضُر اْلَمْرُدوَد َعلَْيِه بِنِيٍَّة أُْخَرى فِي بَْذلِِه، فَيَُكوُن قَْد َحَرَمهُ 

ُسبُِل اْلَخْيِر. َوإِْن َكاَن َّل يَْدِري أََحًَلٌل هَُو أَْم َحَراٌم؟ فَهَِذِه ِصفَةُ ُكلِّ َما يَتََعاَمُل بِِه النَّاُس 

أَْخُذ هََذا لََحُرَمْت  إّلَّ فِي اْليَِسيِر الَِّذي يُوقُِن فِيِه أَنَّهُ َحًَلٌل، أَْو أَنَّهُ َحَراٌم، فَلَْو َحُرمَ 

ا ، َوقَْد َكاَن َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ  ُ  -اْلُمَعاَمًَلُت ُكلُّهَا إّلَّ فِي النَّاِدِر اْلقَلِيِل ِجًدً َصلَّى َّللاَّ

َم  -َعلَْيِه َوَسلََّم  ًَلةُ َعلَْيِه الصَّ  -َسِرقَاٌت َوُمَعاَمًَلٌت فَاِسَدةٌ َغْيُر َمْشهُوَرٍة، فََما َحرَّ

قَطُّ ِمْن أَْجِل َذلَِك أَْخَذ َماٍل يَتََعاَمُل بِِه النَّاُس، إّلَّ أَنَّ قَْوًما ِمْن أَْهِل اْلَوَرِع  -َوالسًََّلُم 

اتَّقُوا َما اِْلَْغلَُب ِعْنَدهُْم أَنَّهُ َحَراٌم، فََما َكاَن ِمْن هََذا اْلقِْسِم فَهَُو َداِخٌل فِي بَاِب ُوُجوِب 

ِة بِأَْخِذِه، فَإِْن طَابَْت نَْفُسهُ َعلَْيِه فََحَسٌن، َوإِْن اتَّقَاهُ فَْليَتََصدَّْق بِِه فَيُْؤَجُر َعلَى ُكلِّ النَِّصيحَ 

 َحاٍل، فَهََذا بُْرهَاٌن ظَاِهٌر َّلئٌِح.

يِن بَِغْيرِ -َوبُْرهَاٌن آَخُر  ِعْلٍم أَْن يَُكوَن  : َوهَُو أَنَّ ِمْن اْلَجْهِل اْلُمْفِرِط، َواْلَعَمِل فِي الدِّ

ُر نَْفَسهُ فِ  ي اْلَمْرُء يَْستَْسِهُل بًَِل ُمْؤنٍَة أَْخَذ َماِل َزْيٍد فِي بَْيٍع يَبِيُعهُ ِمْنهُ، أَْو فِي إَجاَرٍة يَُؤجِّ

ْيِد نَْفِسِه إَذا أَْعطَاهُ إيَّاهُ طَ  يَِّب النَّْفِس بِِه، َعَمٍل يَْعَملُهُ، لَهُ، ثُمَّ يَتََجنَُّب أَْخَذ َماِل َذلَِك الزَّ

فَهََذا َعَجٌب َعِجيٌب، َّل َمْدَخَل لَهُ فِي اْلَوَرِع أَْصًًل؛ ِِلَنَّهُ إْن َكاَن يَتَّقِي َكْوَن َذلَِك اْلَماِل 

َجاَرِة فَهََذا يََكاُد يَُكوُن ِريَاًء َمُشوبًا بَِجْهٍل.  َخبِيثًا فَقَْد أََخَذهُ فِي اْلبَْيِع َواْْلِ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َعْن ■  لَْو ُدِعيُت إلَى ِذَراٍع أَْو »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)ُكَراٍع َِلََجْبُت، َولَْو أُْهِدَي إلَيَّ ِذَراٌع أَْو ُكَراٌع لَقَبِْلتُ 

ْعِب ْبِن َجثَّاَمةَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّ  -إْذ أَْهَدى إلَى النَّبِيِّ »الصَّ ِحَماَر َوْحٍش فََردَّهُ  -ى َّللاَّ

 )صحيح(« َعلَْيِه َوقَاَل: إنَّا لَْم نَُردَّهُ َعلَْيَك إّلَّ أَنَّا ُحُرمٌ 

ًَلةُ َوالسًََّلُم  -قال المؤلف: فَقَْد بَيََّن  السَّبََب الَِّذي ِمْن أَْجلِِه َردَّهُ َوهَُو َكْونُهُْم  -َعلَْيِه الصَّ

هَا َحِديُث ُعَمَر، فَهَُو ُمْستَْثنًى ِمْنهُ..مُ   ْحِرِميَن، َوهََذا بَْعُض اِْلَْحَواِل الَّتِي َعمَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ " أَنَّ النَّبِيَّ ■  لَقَْد هََمْمُت أَْن َّل »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 «أَْو أَْنَصاِريٍّ أَْو ثَقَفِيٍّ أَْو َدْوِسيٍّ  أَْقبََل ِهبَةً إّلَّ ِمْن قَُرِشيٍّ 
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ا أَْن يَُكوَن َسِمَعهُ ِمْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَْو لَْم  قال المؤلف: َسِعيَد ْبَن أَبِي َسِعيٍد َّل يَْخلُو: إمَّ

 -َعلَْيِه السًََّلُم  -فِيِه: أَنَّهُ  يَْسَمْعهُ. فَإِْن َكاَن لَْم يَْسَمْعهُ فَهَُو ُمْنقَِطٌع، َوإِْن َكاَن َسِمَعهُ فَإِنََّما

ُ َعْنهُ  -هَمَّ بَِذلَِك، َّل أَنَّهُ أَْنفََذهُ.. َوَحِديُث ُعَمَر  ِل،  -َرِضَي َّللاَّ َواِرٌد بِإِْبطَاِل اْلَحاِل اِْلَوَّ

ًَلةُ َوالسًََّلُم  -َوَّل َشكَّ فِي َذلَِك ِحيَن أََمَرهُ  اَء ِمْن اْلَماِل ِمْن َغْيِر بِقَبُوِل َما جَ  -َعلَْيِه الصَّ

 َمْسأَلٍَة َوَّل إْشَراِف نَْفٍس.

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ِ َّل أَْقبَُل » -َصلَّى َّللاَّ َواَْيُم َّللاَّ

ِمْن ُمهَاِجِريٍّ قَُرِشيٍّ أَْو أَْنَصاِريٍّ أَْو ثَقَفِيٍّ أَْو بَْعَد يَْوِمي هََذا ِمْن أََحٍد هَِديَّةً إّلَّ أَْن يَُكوَن 

 َساقِطٌ ُمْطَرٌح( -ضعيف() َسلََمةَ ْبِن اْلفَْضِل اِْلَْبَرِش «)َدْوِسيٍّ 

ِ »أَنَّ َحِكيَم ْبَن ِحَزاٍم قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َسأَْلُت َرُسوَل َّللاَّ نِي فَأَْعطَا -َصلَّى َّللاَّ

ٍس ثُمَّ َسأَْلتُهُ فَأَْعطَانِي، ثُمَّ قَاَل: يَا َحِكيُم إنَّ هََذا اْلَماَل َخِضَرةٌ ُحْلَوةٌ فََمْن أََخَذهُ بَِسَخاَوِة نَفْ 

بُوِرَك لَهُ فِيِه، َوَمْن أََخَذهُ بِإِْشَراِف نَْفٍس لَْم يُبَاَرْك فِيِه، َوَكاَن َكاَلَِّذي يَأُْكُل َوَّل يَْشبَُع، 

ِ َواَلَِّذي بََعثََك بِاْلَحقِّ وَ  ْفلَى قَاَل َحِكيٌم فَقُْلُت: يَا َرُسوَل َّللاَّ َّل اْليَُد اْلُعْليَا َخْيٌر ِمْن اْليَِد السُّ

ْنيَا ، فََكاَن أَبُو بَْكٍر يَْدُعو َحِكيًما لِيُْعِطيَهُ اْلَعطَاَء « أَْرَزأُ بَْعَدَك أََحًدا َشْيئًا َحتَّى أُفَاِرَق الدُّ

ُعَمُر: فَيَأْبَى أَْن يَْقبََل ِمْنهُ َشْيئًا، ثُمَّ إنَّ ُعَمَر َدَعاهُ لِيُْعِطيَهُ فَأَبَى أَْن يَْقبََل ِمْنهُ َشْيئًا، فَقَاَل 

ُ لَهُ ِمْن هََذا اْلفَْيِء فَيَأْبَى أَ  ْن يَا َمْعَشَر اْلُمْسلِِميَن إنِّي أَْعِرُض َعلَْيِه َحقَّهُ الَِّذي قََسَمهُ َّللاَّ

ِ  -يَأُْخَذهُ  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -فَلَْم يَْرَزْأ َحِكيٌم أََحًدا ِمْن النَّاِس َشْيئًا بَْعَد َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 َحتَّى تُُوفَِّي ".)صحيح( -

ا َحِديُث َحِكيٍم  ِ  -قال المؤلف: أَمَّ ا َسِمَع َرُسوُل َّللاَّ ا؛ ِِلَنَّهُ لَمَّ ُ َعلَْيِه  - فَبَيٌِّن ِجًدً َصلَّى َّللاَّ

« َّل يُبَاَرُك لَهُ فِيهِ »يَقُوُل فِيَمْن أََخَذ اْلَماَل بِإِْشَراِف نَْفٍس َما قَاَل ِمْن أَنَّهُ  -َوآلِِه َوَسلََّم 

ْشَراَف إلَى اْلَماِل لَْم يَْستَِجْز أَْخَذهُ َوهََكَذا نَقُوُل: إنَّهُ إنَّ  َما يَْلَزُم أَْخُذهُ َمْن َوَعلَِم ِمْن نَْفِسِه اْْلِ

ينَا ..َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب  َصلَّى  -أَْعطَى النَّبِيُّ »َكاَن َغْيُر ُمْشِرِف النَّْفِس إلَْيِه ، َوُروِّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  مَّ َذَكَر ، ثُ « َحِكيَم ْبَن ِحَزاٍم يَْوَم ُحنَْيٍن َعطَاًء فَاْستَقَلَّهُ، فََزاَدهُ  -َّللاَّ

 اْلَحِديَث اْلَمْذُكوَر، َوهََذا َغايَةُ إْشَراِف النَّْفِس..

عن أَبِي َذرٍّ أَنَّهُ قَاَل لِْْلَْحنَِف ْبِن قَْيٍس َوقَْد َسأَلَهُ اِْلَْحنَُف َعْن اْلَعطَاِء؟ فَقَاَل لَهُ أَبُو ■ 

: ُخْذهُ، فَإِنَّ فِيِه اْليَْوَم َمُعونَةً، فَإَِذا َكانَ   ثََمنًا لِِدينِك فًََل تَأُْخْذهُ.)صحيح( َذرٍّ

ا قَْوُل أَبِي َذرٍّ فََصِحيٌح؛ ِِلَنَّ َما أَْعطَى اْلَمْرُء َوطَلََب ِعَوًضا ِمْنهُ  قال المؤلف: َوأَمَّ

 فََحَراٌم َعلَْيِه أَْخُذهُ، َوإِنََّما يَْلَزُم أَْخُذ َما أُْعِطي ُدوَن َشْرٍط فَاِسٍد..

 ■ ِ بَا، َوأَنَّهُ َّل يََزاُل َعْن َعْبِد َّللاَّ  ْبِن َمْسُعوٍد أَنَّ َرُجًًل َسأَلَهُ فَقَاَل: لِي َجاٌر يَأُْكُل الرِّ

 يَْدُعونِي. فَقَاَل لَهُ اْبُن َمْسُعوٍد: ُمهَنَّاهُ لَك، َوإِْثُمهُ َعلَْيك .
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؛ ِِلَنَّهُ يَْقِدُر فِي أَْخِذِه َعلَى أَْن قال المؤلف:ُ اِْلَْكُل َغْيُر اِْلَْخِذ، لَِما ُعِرَف أَنَّ َعْينَهُ َحَرامٌ 

ُ تََعالَى َعلَْيِه ِمْن إيَصالِِه إلَى أَْهلِِه َوإَِزالَتِِه َعْن اْلَمظَالِِم، َوَّل  َي فِيِه َما اْفتََرَضهُ َّللاَّ  يَُؤدِّ

 يَْقِدُر َعلَى َذلَِك فِي اِْلَْكِل، فَفََرَض َعلَْيِه اْجتِنَاُب أَْكلِِه.

ْلَماَن اْلفَاِرِسيِّ قَاَل: إَذا َكاَن لَك َصِديٌق َعاِمٌل، أَْو َجاٌر َعاِمٌل، أَْو ُذو قََرابٍَة َعْن سَ ■ 

 َعاِمٌل، فََدَعاك إلَى طََعاٍم فَاْقبَْلهُ، فَإِنَّهُ ُمهَنَّاهُ لَك َوإِْثُمهُ َعلَْيِه.

يَْبَعُث إلَى اْلَحَسِن ُكلَّ  -اْلبَْصَرِة  هَُو َعاِملُ  -َعْن َمْعَمٍر قَاَل: َكاَن َعِديُّ ْبُن أَْرطَاةَ ■ 

يَْوٍم بِِجفَاِن ثَِريٍد فَيَأُْكُل اْلَحَسُن ِمْنهَا َويُْطِعُم أَْصَحابَهُ قَاَل: َوبََعَث َعِديٌّ إلَى اْلَحَسِن، 

، َوَردَّ اْبُن ِسيِريَن. ، َواْبِن ِسيِريَن، فَقَبَِل اْلَحَسُن، َوالشَّْعبِيُّ ْعبِيِّ  َوالشَّ

ُ تََعالَى َعْن اْليَهُوِد،  يَاِرفَِة؟ فَقَاَل: قَْد أَْخبََرُكْم َّللاَّ قَاَل: َوُسئَِل اْلَحَسُن َعْن طََعاِم الصَّ

بَا َوأََحلَّ لَُكْم طََعاَمهُْم.  َوالنََّصاَرى أَنَّهُْم يَأُْكلُوَن الرِّ

ْبَراِهيَم النَّخَ ■  : َعِريٌف لَنَا يَْهِمطُ َويُِصيُب ِمْن َعْن َمْنُصوِر ْبِن اْلُمْعتَِمِر قُْلت ِْلِ ِعيِّ

الظُّْلِم فَيَْدُعونِي فًََل أُِجيبُهُ فَقَاَل إْبَراِهيُم: الشَّْيطَاُن َعَرَض بِهََذا لِيُوقَِع َعَداَوةً، َوقَْد َكاَن 

اُل يَْهِمطُوَن َويُِصيبُوَن ثُمَّ يَْدُعوَن فَيَُجابُوَن، قُْلت لَهُ: نََزْلُت بِ  َعاِمٍل فَنََزلَنِي اْلُعمَّ

 َوأََجاَزنِي، قَاَل: اْقبَْل، قُْلت: فََصاِحُب ِربًا؟ فَقَاَل: اْقبَْل َما لَْم تََرهُ بَِعْينِِه.

 1111-1111]َمْسأَلَة الرشوة َوُحْكمَها[م

ْشَوةُ: َوِهَي َما أَْعطَاهُ اْلَمْرُء لِيُْحَكَم لَهُ بِبَاِطٍل، أَْو لِيَُولَِّي  قال ابن حزم:َوَّل تَِحلُّ الرِّ

 فَهََذا يَأْثَُم اْلُمْعِطي َواْْلِخُذ. -ِوَّليَةً، أَْو لِيُْظلََم لَهُ إْنَساٌن 

ا اْْلِخذُ  ا َمْن ُمنَِع ِمْن َحقِِّه فَأَْعطَى لِيَْدفََع َعْن نَْفِسِه الظُّْلَم فََذلَِك ُمبَاٌح لِْلُمْعِطي، َوأَمَّ  فَأَمَّ

هَْيِن فَاْلَماُل اْلُمْعطَى بَاٍق َعلَى ِمْلِك َصاِحبِِه الَِّذي أَْعطَاهُ َكَما َكاَن، فَآثٌِم، َوفِي ِكًَل اْلَوجْ 

َوِمْن ُجْملَِة هََذا َما أُْعِطيِه أَْهَل َداِر اْلُكْفِر فِي فَِداِء اِْلَْسَرى، َوفِي  -َكاْلَغْصِب َوَّل فَْرَق 

إّلَّ ِمْلَك أَْهِل َداِر اْلُكْفِر َما أََخُذوهُ فِي فَِداِء اِْلَِسيِر ُكلِّ َضُروَرٍة، َوُكلُّ هََذا ُمتَّفٌَق َعلَْيِه، 

َوهََذا بَاِطٌل؛ ِِلَنَّهُ قَْوٌل لَْم يَأِْت بِِه قُْرآٌن، َوَّل  -َوَغْيِر َذلَِك، فَإِنَّ قَْوًما قَالُوا: قَْد َملَُكوهُ 

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، ُسنَّةٌ، َوَّل قِيَاٌس، َوَّل نَظٌَر، َوقَْولُنَا فِي هَذَ  ا هَُو قَْوُل الشَّافِِعيِّ

َوَغْيِرِهَما.. فَنَْسأَُل َمْن َخالَْفنَا: أَبَِحقٍّ أََخَذ اْلُكفَّاُر َما أََخُذوا ِمنَّا فِي اْلفَِداِء َوَغْيِرِه أَْم 

َوفِي هََذا ِكفَايَةٌ؛ ِِلَنَّهُ ِخطَاٌب  بِبَاِطٍل؟ فَِمْن قَْولِِهْم: بِاْلبَاِطِل، َولَْو قَالُوا َغْيَر َذلَِك َكفَُروا،

يِن لَهُْم.. ْنِس، َولِلُُزوِم الدِّ  لَِجِميِع اْلِجنِّ َواْْلِ

 -األحاديث واآلثار:

اِشَي َواْلُمْرتَِشيَ »قال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم ■ ُ الرَّ .)ضعيف() « لََعْن َّللاَّ

ْحَمِن َولَْيَس   بِاْلقَِوي(اْلَحاِرُث ْبُن َعْبِد الرَّ
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ِ »عن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َجاَء َرُجٌل إلَى َرُسوِل َّللاَّ فَقَاَل: يَا  -َصلَّى َّللاَّ

ِ إْن َجاَء َرُجٌل يُِريُد أَْخَذ َمالِي؟ قَاَل: فًََل تُْعِطِه َمالََك، قَاَل: أََرأَْيَت إْن قَاتَلَنِي؟  َرُسوَل َّللاَّ

قَاتِْلهُ، قَاَل: أََرأَْيَت إْن قَتَلَنِي؟ قَاَل: فَأَْنَت َشِهيٌد، قَاَل: أََرأَْيَت إْن قَتَْلتُهُ؟ قَاَل: فَهَُو فِي قَاَل: 

 )صحيح(« النَّارِ 

قال المؤلف: َمْن قََدَر َعلَى َدْفِع الظُّْلِم َعْن نَْفِسِه لَْم يَِحلَّ لَهُ إْعَطاُء فَْلٍس فََما فَْوقَهُ فِي 

ُ نَْفًسا إِّل ُوْسَعهَا{ ]البقرة: َذلِ  ُ تََعالَى يَقُوُل: }ّل يَُكلُِّف َّللاَّ ا َمْن َعَجَز فَاّلَِلَّ [ . ٢٨٤َك، َوأَمَّ

فََسقَطَ َعْنهُ فَْرُض « إَذا أََمْرتُُكْم بِأَْمٍر فَأْتُوا ِمْنهُ َما اْستَطَْعتُمْ : »-َعلَْيِه السًََّلُم  -َوقَاَل 

ِ اْلُمقَاتَلَِة َوالدِّ  ْكَراِه َعلَى َما أَْعطَى فِي َذلَِك. َوقَْد قَاَل َرُسوُل َّللاَّ  -فَاِع، َوَصاَر فِي َحدِّ اْْلِ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  تِي اْلَخطَأُ َوالنِّْسيَاُن َوَما اُْستُْكِرهُوا َعلَْيهِ : »-َصلَّى َّللاَّ «.. ُرفَِع َعْن أُمَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  - َوقَْد َصحَّ َعْن َرُسوِل َّللاَّ ِمْن طَِريِق أَبِي ُموَسى  -َصلَّى َّللاَّ

 : وا اْلَعانِيَ »اِْلَْشَعِريِّ َوهََذا ُعُموٌم لُِكلِّ َعاٍن ِعْنَد ُكلِّ َكافٍِر أَْو « أَْطِعُموا اْلَجائَِع َوفُكُّ

 ، ا َمْن نََصَر آَخَر فِي َحقٍّ .. َوأَمَّ أَْو َدفََع َعْنهُ ظُْلًما، َولَْم يَْشتَِرْط َعلَْيِه ُمْؤِمٍن بَِغْيِر َحقٍّ

 فِي َذلَِك َعطَاًء، فَأَْهَدى إلَْيِه ُمَكافَأَةً، فَهََذا َحَسٌن َّل نَْكَرهُهُ؛ ِِلَنَّهُ ِمْن ُجْملَِة ُشْكِر اْلُمْنِعِم،

 ْنِع ِمْن َذلَِك.َوهَِديَّةٌ بِِطيِب نَْفٍس، َوَما نَْعلَُم قُْرآنًا َوَّل ُسنَّةً فِي اْلمَ 

َؤال تكثرا[م  1111]َمْسأَلَة السُّ

َل َحَمالَةً،  َؤاُل تََكثًُّرا إّلَّ لَِضُروَرِة فَاقٍَة، أَْو لَِمْن تََحمَّ قال ابن حزم: َوَّل يَِحلُّ السُّ

ا َّل بُدَّ لَهُ  ْم ِمْنهُ، ِمْن: أَْكٍل، فَاْلُمْضطَرُّ فُِرَض َعلَْيِه أَْن يَْسأََل َما يَقُوتُهُ هَُو َوأَْهلُهُ ِممَّ

َوُسْكنَى، َوِكْسَوٍة، َوَمُعونٍَة، فَإِْن لَْم يَْفَعْل فَهَُو ظَالٌِم، فَإِْن َماَت فِي تِْلَك اْلَحاِل فَهَُو قَاتُِل 

ا َمْن طَلََب َغْيَر ُمتََكثٍِّر فَلَْيَس َمْكُروهًا ، َوَكَذلَِك َمْن َسأََل ُسْلطَانًا فًََل   َحَرَج نَْفِسِه ،َوأَمَّ

ا ُسَؤاُل َغْيِر اْلُمتََكثِِّر فَقَْد َذَكْرنَا فِي " ِكتَاِب اْلَحجِّ  ِ »فِي َذلَِك ... َوأَمَّ  -قَْوَل َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ِِلَبِي قَتَاَدةَ َوأَْصَحابِِه فِي اْلِحَماِر الَِّذي َعقَُروهُ: َمَعُكْم ِمْنهُ َشْيٌء؟  -َصلَّى َّللاَّ

ًَلةُ  -َوقَْولُهُ « قُْلُت: نََعْم: فَنَاَوْلتُهُ اْلَعُضَد فَأََكلَهَا َحثَى نَفََذهَا، َوهَُو ُمْحِرٌم.فَ  َعلَْيِه الصَّ

ًَلُم  اْقتَِسُموا »فِي َحِديِث أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ الَِّذي َرقَِي َعلَى قَِطيٍع ِمْن اْلَغنَِم:  -َوالسَّ

 «َمَعُكمْ  َواْضِربُوا لِي بَِسْهمٍ 

 -األحاديث واآلثار:

ِ ْبِن ُعَمَر أَنَّ النَّبِيَّ ■  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -عن َعْبِد َّللاَّ ُجُل »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ َما يََزاُل الرَّ

 .)صحيح(« يَْسأَُل النَّاَس َحتَّى يَأْتَِي يَْوَم اْلقِيَاَمِة لَْيَس فِي َوْجِهِه ُمْزَعةُ لَْحمٍ 

■  ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َمْن َسأََل النَّاَس » -َصلَّى َّللاَّ

 .)صحيح(« أَْمَوالَهُْم تََكثًُّرا فَإِنََّما يَْسأَُل َجْمًرا فَْليَْستَقِلَّ أَْو لِيَْستَْكثِرْ 
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، َعْن قَبِيَصةَ ْبِن اْلُمَخاِرِق الْ ■  ِ »ِهًَللِيِّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

َل َحَمالَةً فََحلَّْت لَهُ اْلَمسْ  أَلَةُ لَهُ: يَا قَبِيَصةُ إنَّ اْلَمْسأَلَةَ َّل تَِحلُّ إّلَّ ِِلََحِد ثًََلثٍَة: َرُجٌل تََحمَّ

َرُجٌل أََصابَْتهُ َجائَِحةٌ اْجتَاَحْت َمالَهُ فََحلَّْت لَهُ اْلَمْسأَلَةُ َحتَّى َحتَّى يُِصيبَهَا ثُمَّ يُْمِسَك، وَ 

يُِصيَب قََواًما ِمْن َعْيٍش، أَْو قَاَل َسَداًدا ِمْن َعْيٍش، َوَرُجٌل أََصابَْتهُ فَاقَةٌ َحتَّى يَقُوَت ثًََلثَةً 

أََصابَْت فًَُلنًا فَاقَةٌ، فََحلَّْت لَهُ اْلَمْسأَلَةُ َحتَّى ِمْن َذِوي اْلَحجِّ ِمْن قَْوِمِه فَيَقُولُوَن: لَقَْد 

فََما ِسَواهُنَّ ِمْن اْلَمْسأَلَِة يَا قَبِيَصةُ  -يُِصيَب قََواًما ِمْن َعْيٍش، أَْو قَاَل: َسَداًدا ِمْن َعْيٍش 

 .)صحيح(« ُسْحٌت يَأُْكلُهَا َصاِحبُهَا ُسْحتًا

ِ َعْن َسُمَرةَ ْبِن ُجْنُدٍب ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ اْلَمْسأَلَةُ َكدٌّ يَُكدُّ : »-َصلَّى َّللاَّ

ُجُل َذا ُسْلطَاٍن، أَْو فِي اِْلَْمِر َّل بُدَّ لَهُ ِمْنهُ  ُجُل بِهَا َوْجهَهُ، إّلَّ أَْن يَْسأََل الرَّ « الرَّ

 )صحيح(

 1111ةَ[م]َمْسأَلَةٌ إْعطَاُء اْلَكافِِر اْلِهبَ 

 قال ابن حزم: َوإِْعطَاُء اْلَكافِِر ُمبَاٌح، َوقَبُوُل َما أَْعطَى هَُو َكقَبُوِل َما أَْعطَى اْلُمْسلُِم.

 -األحاديث واآلثار:

ِ »َعْن أَبِي ُحَمْيٍد السَّاِعِديِّ قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َغَزْونَا َمَع َرُسوِل َّللاَّ تَبُوَك  -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوأَْهَدى َملُِك آيِلَةَ لِلنَّبِيِّ   صحيح(«)بَْغلَةً بَْيَضاَء َوَكَساهُ بُْرًدا -َصلَّى َّللاَّ

ي َعلَيَّ »َعْن ■  فَاْستَْفتَْيُت  -َوِهَي ُمْشِرَكةٌ  -أَْسَماَء بِْنِت أَبِي بَْكٍر قَالَْت: قَِدَمْت أُمِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى  -َرُسوَل َّللاَّ  .)صحيح(« فَقَاَل: ِصلِي أُمَّكَ  -َّللاَّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ فِي ُكلِّ َكبٍِد َرْطبٍَة : »-َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(« أَْجرٌ 

ِ »َعْن ِعيَاِض ْبِن ِحَماٍر ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - أَنَّهُ أَْهَدى إلَى َرُسوِل َّللاَّ هَِديَّةً،  -َصلَّى َّللاَّ

 .)صحيح(« فَقَاَل: أَْسلَْمَت؟ قُْلُت َّل، قَاَل: إنِّي نُِهيُت َعْن َزْبِد اْلُمْشِرِكينَ 

قال المؤلف: هََذا َمْنُسوٌخ بَِخبَِر أَبِي ُحَمْيٍد الَِّذي َذَكْرنَا؛ ِِلَنَّهُ َكاَن فِي تَبُوَك، َوَكاَن 

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -ُم ِعيَاٍض قَْبَل تَبُوَك إْسًَل   َوبِاّلَِلَّ

َدقَة ِمْن َمال حرام[م  1111]َمْسأَلَة الصَّ

 ِ قال ابن حزم: َّل تُْقبَُل َصَدقَةٌ ِمْن َماٍل َحَراٍم بَْل يَْكتَِسُب بَِذلَِك إْثًما َزائًِدا لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه وَ  - َف فِي « إنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َعلَْيُكْم َحَرامٌ : »-َسلََّم َصلَّى َّللاَّ فَُكلََّما تََصرَّ

ُ تََعالَى: }َمْن يَْعَمْل ُسوًءا  اْلَحَراِم فَقَْد َزاَد َمْعِصيَةً َوإَِذا َزاَد َمْعِصيَةً َزاَد إْثًما قَاَل َّللاَّ

 [ .١٢٢يُْجَز بِِه{ ]النساء: 
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 1111ِحل  أِلََحِد أَْن يمن بَِما فعل ِمْن خير[م]َمْسأَلَة َهْل يَ 

قال ابن حزم: َوَّل يَِحلُّ ِِلََحٍد أَنَّ يَُمنَّ بَِما فََعَل ِمْن َخْيٍر إّلَّ َمْن َكثَُر إْحَسانُهُ َوُعوِمَل 

: }ّل تُْبِطلُوا  ُ َعزَّ َوَجلَّ َد إْحَسانَهُ قَاَل َّللاَّ َصَدقَاتُِكْم بِاْلَمنِّ َواِلََذى{ بِاْلُمَساَءِة، فَلَهُ أَْن يَُعدِّ

 [ .٢٤٦]البقرة: 

 -األحاديث:

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي َذرٍّ قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة، : »-َصلَّى َّللاَّ ثًََلثَةٌ َّل يَُكلُِّمهُْم َّللاَّ

يِهْم، َولَهُْم َعذَ  اٌب أَلِيٌم: اْلَمنَّاُن بَِما أَْعَطى، َواْلُمْسبُِل إَزاَرهُ، َوَّل يَْنظُُر إلَْيِهْم َوَّل يَُزكِّ

 .)صحيح(« َواْلُمنَفُِّق ِسْلَعتَهُ بِاْلَحلِِف اْلَكاِذبَةِ 

ِ ْبِن َزْيٍد ■  ِ »َعْن َعْبِد َّللاَّ ا فَتََح َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لَمَّ َم ُحنَْينًا قَسََّم اْلَغنَائِ  -َصلَّى َّللاَّ

فَأَْعطَى اْلُمَؤلَّفَةَ قُلُوبُهُْم فَبَلََغهُ أَنَّ اِْلَْنَصاَر يُِحبُّوَن أَْن يُِصيبُوا َما أََصاَب النَّاُس فَقَاَم 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ ًّل  -َصلَّى َّللاَّ فََخطَبَهُْم فَقَاَل: يَا َمْعَشَر اِْلَْنَصاِر أَلَْم أَِجْدُكْم ُضًلَّ

ُ فَ  ُ بِي؟ َويَقُولُوَن: َّللاَّ قِيَن فََجَمَعُكْم َّللاَّ ُ بِي، َوُمتَفَرِّ ُ بِي، َوَعالَةً فَأَْغنَاُكْم َّللاَّ هََداُكْم َّللاَّ

؟ فَقَاَل: أََّل تُِجيبُونَنِي، أََما إنَُّكْم لَْو ِشْئتُْم أَْن تَقُولُوا َكَذا، َوَكاَن ِمْن اِْلَْمِر  َوَرُسولُهُ أََمنُّ

 أَْشيَاُء َذَكَر َعْمٌرو أَنَّهُ َّل يَْحفَظُهَا . -« َكَذا

ْحَساِن  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -قال المؤلف: فَهََذا َمْوِضُع إبَاَحِة تَْعِديِد اْْلِ  َوبِاّلَِلَّ

]َمْسأَلَة ِهبَة اْلَمْرأَة واليتيم َواْلَعْبد والمخدوع فِي اْلبَْيع والمريض 

 1111وصدقاتهم[م

ْوِج، َواْلبِْكِر َذاِت اِْلَِب، َواْليَتِيَمِة، َواْلَعْبِد، َواْلَمْخُدوِع فِي اْلبُيُوِع، َوِهبَةُ ا ْلَمْرأَِة َذاِت الزَّ

َواْلَمِريِض َمَرَض َمْوتِِه، أَْو َمَرَض َغْيَر َمْوتِِه، َوَصَدقَاتِِهْم: َكِهبَاِت اِْلَْحَراِر، َواَللََّواتِي 

، َوَّل  َ تََعالَى نََدَب َّل أَْزَواَج لَهُنَّ ِحيِح َوَّل فَْرَق..َوُجْملَةُ َذلَِك: أَنَّ َّللاَّ  آبَاَء َكِهبَاِت الصَّ

َدقَِة، َوفِْعِل اْلَخْيِر، َوإِْنقَاِذ نَْفِسِه ِمْن النَّاِر، َوُكلُّ َمْن  َجِميَع اْلبَالِِغيَن اْلُمَميِِّزيَن إلَى الصَّ

ٌد بًَِل ِخًَلٍف مِ  ، َوَّل نَصَّ فِي َذَكْرنَا ُمتََوعَّ ْن أََحٍد " فًََل يَِحلُّ َمْنُعهُْم ِمْن اْلقُْرِب إّلَّ بِنَصٍّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -َذلَِك   َوبِاّلَِلَّ

ع َعلَى الغني[م   1111]َمْسأَلَة َصَدقَة التَّطَوُّ

ِع َعلَى اْلَغنِيِّ َجائَِزةٌ َوَعلَى  َدقَةُ لِلتَّطَوُّ اْلفَقِيِر، َوَّل تَِحلُّ ِِلََحٍد ِمْن قال ابن حزم: َوالصَّ

بَنِي هَاِشٍم، َواْلُمطَّلِِب اْبنَْي َعْبِد َمنَاٍف، َوَّل لَِمَوالِيِهْم، َحاَش " اْلَحْبِس " فَهَُو َحًَلٌل لَهُْم، 

هُ ِمْنهُْم إَذا لَْم يَُكْن أَبُوهُ ِمْنهُمْ  ِع َعلَى َمْن أُمُّ  .َوَّل تَِحلُّ َصَدقَةُ التَّطَوُّ

ْقبَى: فَُكلُّ َذلِكَ  بَاَحةُ، َواْلِمْنَحةُ، َواْلُعْمَرى، َوالرُّ ا اْلِهبَةُ، َواْلهَِديَّةُ، َواْلَعِطيَّةُ، َواْْلِ  َوأَمَّ

هََذا ُكلُّهُ َّل ِخًَلَف فِيِه َحاَش ُدُخوِل بَنِي  -َحًَلٌل لِبَنِي هَاِشٍم، َواْلُمطَّلِِب َوَمَوالِيهْم 
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ِع لَهُْم، فَإِنَّ قَْوًما اْلُمطَّلِِب فِيِهمْ  ، َوَحاَش ُدُخوِل اْلَمَوالِي فِيِهْم، َوَحاَش َجَواِز َصَدقَِة التَّطَوُّ

 أََجاُزوهَا لَهُْم.

 -األحاديث:

ِ »  أَبِي َرافِعٍ   عن■ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ اْستَْعَمَل َرُجًًل ِمْن بَنِي  -َصلَّى َّللاَّ

ِ َمْخُزوٍم عَ  َدقَِة فَأََراَد أَبُو َرافٍِع أَْن يَْتبََعهُ فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -لَى الصَّ َصلَّى َّللاَّ

َدقَةَ َّل تَِحلُّ لَنَا، َوإِنَّ َمْولَى اْلقَْوِم ِمْنهُمْ -َوَسلََّم   .)صحيح(« : إنَّ الصَّ

ِ »عن ُجبَْيُر ْبُن ُمْطِعٍم ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ قَاَل لَهُ: إنَّا َوبَنُو  -َصلَّى َّللاَّ

اْلُمطَّلِِب َّل نَْفتَِرُق فِي َجاِهلِيٍَّة َوَّل إْسًَلٍم، َوإِنََّما نَْحُن َوهُْم َشْيٌء َواِحٌد َوَشبََّك بَْيَن 

 )صحيح(« أََصابِِعهِ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - قال المؤلف: فَإِْن قِيَل: قَْد َصحَّ قَْوُل َرُسوِل َّللاَّ ُكلُّ : »-َصلَّى َّللاَّ

َوهََذا َما َّل يَقُولُهُ  -فَإِْن أََخْذتُْم بَِظاِهِر هََذا اْلَخبَِر فَاْمنَُعوهُْم ِمْن ُكلِّ بِرٍّ « َمْعُروٍف َصَدقَةٌ 

أَنَّهُ َّل يَِحلُّ لَهُْم َوهَُو َصَدقَةُ اْلفَْرِض  أََحٌد َوَّل أَْنتُْم، َوإِّلَّ فًََل تَْمنَُعوهُْم إّلَّ َما اُتُّفَِق َعلَْيِه:

ًَلةُ َوالسًََّلُم  -فَقَْط. قُْلنَا: قَْولُهُ  هُ َعطَاُؤهُ « ُكلُّ َمْعُروٍف َصَدقَةٌ : »-َعلَْيِه الصَّ قَْد َخصَّ

ِمْن اْلَمْغنَِم، َوَسائِِر لِبَنِي هَاِشٍم، َكاْلبَِعيِر الَِّذي أَْعَطى َعلِيًًا ِمْن النَّْفِل ِمْن اْلُخْمِس، وَ 

ًَلةُ َوالسًََّلُم  -ِهبَاتِِه   لَهُْم، فََوَجَب ُخُروُج َذلَِك بَِدلِيلِِه. -َعلَْيِه الصَّ

هُ: َكاْلقَْرِض،  َوَوَجْدنَا ُكلَّ َمْعُروٍف َوإِْن َكاَن يَقَُع َعلَْيِه اْسُم َصَدقٍَة فَلَهُ اْسٌم آَخُر يَُخصُّ

. َواْلِهبَِة، َواْلهَدِ  يَافَِة، َواْلِمْنَحِة، َوَسائِِر أَْسَماِء ُوُجوِه اْلبِرِّ بَاَحِة، َواْلَحَمالَِة، َوالضِّ يَِّة، َواْْلِ

َمةٌ  َدقَةَ ُمَحرَّ َدقَِة " َوقَْد َصحَّ أَنَّ الصَّ َع لَْيَس لَهَا اْسٌم َغْيَر " الصَّ َدقَةَ التَّطَوُّ َوَوَجْدنَا الصَّ

ٍد  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم َصلَّ  -َعلَى آِل ُمَحمَّ  َوَمَوالِيهْم.. -ى َّللاَّ

ِ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -بََعثَنِي َرُسوُل َّللاَّ فِي إبٍِل أَْعطَاهُ  -َصلَّى َّللاَّ

َدقَةِ   .)صحيح(« إيَّاهَا ِمْن الصَّ

َوهَُو ظَاِهُر اْلَخبَِر أَنَّ اْبَن َعبَّاٍس  -: أََحُدهَُما -ْيِن قال المؤف: َوَّل يَْخلُو ِمْن أََحِد َوْجهَ 

بِِل ِمْن َصَدقٍَة َّلِزَمٍة لَهُ، فَبََعثَهُ  ًَلةُ َوالسًََّلُم  -هَُو اْلُمْعِطي لِتِْلَك اْْلِ فِيهَا إلَى  -َعلَْيِه الصَّ

َدقَِة.  َحْيُث يَْجَمُع إبَِل الصَّ

ًَلةُ َوالسًََّلُم  -ى لَْو َصحَّ أَنَّهُ أَنَّهُ َحتَّ  -َوالثَّانِي  بَِل ِّلْبِن  -َعلَْيِه الصَّ هَُو أَْعطَى تِْلَك اْْلِ

َدقَِة َعلَْيِهْم؛ ِِلَنَّ تَْحِريَم  -َولَْيَس َذلَِك فِي اْلَخبَِر  -َعبَّاٍس  لََكاَن َذلَِك َمْنُسوًخا بِتَْحِريِم الصَّ

افِعُ  َدقَِة َعلَْيِهْم هَُو الرَّ َدقَِة لَهُْم  الصَّ ِل بًَِل َشكٍّ ِمْن إبَاَحِة الصَّ اْلَمْعهُوُد اِْلَْصِل َولِْلَحاِل اِْلَوَّ

..  َكَسائِِر النَّاِس، َوَمْن ادََّعى َعْوَد اْلَمْنُسوِخ نَاِسًخا فَقَْد َكَذَب إّلَّ أَْن يَْشهََد لَهُ نَصٌّ
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ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -ثَاهُ أَنَّهَُما َسأََّل النَّبِيَّ أَنَّ َرُجلَْيِن َحدَّ »َعْن َعِديِّ ْبِن اْلِخيَاِر ■  َصلَّى َّللاَّ

َدقَِة فَقَاَل: إنَّ ِشْئتَُما، َوَّل َحظَّ فِيهَا لَِغنِيٍّ َوَّل لِقَِويٍّ ُمْكتَِسبٍ  -  .)صحيح(« ِمْن الصَّ

َدقَِة اْلَمْفُروَضِة " قال المؤلف: هََذا اْلَخبَُر َوُكلُّ َما َجاَء بِهََذا اللَّْفِظ فَ  إِنََّما هَُو َعلَى " الصَّ

هُ النَّصُّ ِمْنهُْم: ِمْن }َواْلَعاِملِيَن َعلَْيهَا َواْلُمَؤلَّفَةِ  َمْت َعلَى اِْلَْغنِيَاِء إّلَّ َمْن َخصَّ  الَّتِي ُحرِّ

ِ َواْبِن السَّ  قَاِب َواْلَغاِرِميَن َوفِي َسبِيِل َّللاَّ  [ فَقَْط.٤٢بِيِل{ ]التوبة: قُلُوبُهُْم َوفِي الرِّ

 ■ ِ ُث َعْن َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أَبَا هَُرْيَرةَ يَُحدِّ قَاَل »فََذَكَر َحِديثًا فِيِه  -َصلَّى َّللاَّ

َق َعلَى َرُجٌل: َِلَتََصدَّقَنَّ بَِصَدقٍَة، فََوَضَعهَا فِي يَِد َساِرٍق، فَأَْصبَُحوا يَتََحدَّثُوَن تُصُ  دِّ

 َساِرٍق فَقَاَل: اللَّهُمَّ لََك اْلَحْمُد َِلَتََصدَّقَنَّ بَِصَدقٍَة، فََخَرَج بَِصَدقَتِِه فََوَضَعهَا فِي يَِد َزانِيٍَة،

َق اللَّْيلَةَ َعلَى َزانِيٍَة، فَقَاَل: اللَّهُمَّ لََك اْلَحْمُد َِلَتََصدَّقَنَّ  بَِصَدقٍَة،  فَأَْصبَُحوا يَتََحدَّثُوَن تُُصدِّ

 ، َق اللَّْيلَةَ َعلَى َغنِيٍّ ، فَأَْصبَُحوا يَتََحدَّثُوَن تُُصدِّ فََخَرَج بَِصَدقَتِِه فََوَضَعهَا فِي يَِد َغنِيٍّ

ا  ، فَأُتَِي فَقِيَل لَهُ: أَمَّ فَقَاَل: اللَّهُمَّ لََك اْلَحْمُد َعلَى َساِرٍق، َوَعلَى َزانِيٍَة، َوَعلَى َغنِيٍّ

 َوَذَكَر اْلَخبََر.)صحيح( -« فَقَْد تُقُبِّلَتْ َصَدقَتُك 

الِِح، َوالطَّالِِح. ، َوالصَّ َدقَِة َعلَى اْلَغنِيِّ  قال المؤلف: فَهََذا بَيَاٌن فِي َجَواِز الصَّ

 1111]َمْسأَلَة اْلَعْبد يتصدق ِمْن َمال ِسيَدْه بَِما ََل يفسد[م

ِق قال ابن حزم: َولِْلَعْبِد أَْن يَتََصدََّق مِ  ْن َماِل َسيِِّدِه بَِما َّل يُْفِسُد، َواْستَْدَرْكنَا فِي تََصدُّ

ِ »اْلَعْبِد اْلَخبََر الَِّذي قَْد َذَكْرنَاهُ،  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َكاَن يُِجيُب َدْعَوةَ  -َصلَّى َّللاَّ

 « .اْلَمْملُوكِ 

 -األحاديث:

َد لَْحًما فََجاَءنِي ِمْسِكيٌن »ْحِم قَاَل: عن ُعَمْير َمْولَى آبِي اللَّ ■  أََمَرنِي َمْوَّلَي أَْن أُقَدِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَأَْطَعْمتُهُ، فََعلَِم بَِذلَِك َمْوَّلَي فََضَربَنِي، فَأَتَْيُت َرُسوَل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ِ فََدَعاهُ فَقَاَل: لَِم َضَرْبتَهُ؟ فَقَاَل: يُْطِعُم طَ  َصلَّى  -َعاِمي بَِغْيِر أَْن آُمَرهُ، فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   )صحيح(« : اِْلَْجُر بَْينَُكَما-َّللاَّ

ِ »َعْن ُعَمْيٍر َمْولَى آبِي اللَّْحِم قَاَل ■  ُ َعلَْيِه  -ُكْنُت َمْملُوًكا فََسأَْلُت َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)أَأَتََصدَُّق ِمْن َماِل َمَوالِيَّ َشْيئًا؟ قَاَل: نََعْم، َواِْلَْجُر بَْينَُكَما نِْصفَانِ  -َوَسلََّم 

بَاَحةُ[  ]اإْلِ

بَاَحةُ فِي اْلَمْجُهوِل[م  1111]َمْسأَلَةٌ اإْلِ

َدقَ  بَاَحةُ َجائَِزةٌ فِي اْلَمْجهُوِل، بِِخًَلِف اْلَعِطيَِّة، َواْلهَِديَِّة َوالصَّ ِة، َواْلُعْمَرى، َواْْلِ

ْقبَى، َواْلَحْبُس، َوَغْيُر َذلَِك، َوَذلَِك َكطََعاٍم يُْدَعى إلَْيِه قَْوٌم يُبَاُح لَهُْم أَْكلُهُ، َوَّل يُْدَرى  َوالرُّ

 َكْم يَأُْكُل ُكلُّ َواِحٍد.



 

331 
 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوهََذا َمْنُصوٌص ِمْن َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ َوأَْمُرهُ بِإَِجابَِة الدَّْعَوِة  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َواِْلَْكِل فِيهَا َوَكأَْمِر َرُسوِل َّللاَّ َمْن َشاَء أَْن يَْقتَِطَع إْذ نََحَر  -َصلَّى َّللاَّ

ًَلةُ َوالسًََّلُم  -اْلهَْدَي ، َوَكأَْمِرِه  أَْن يَْنَحَرهُ، اْلُمْرَسَل بِاْلهَْدِي إَذا َعِطَب  -َعلَْيِه الصَّ

 َويَُخلَِّي بَْينَهُ َوبَْيَن النَّاِس ،َونَْحُو هََذا .

 1111]َمْسأَلَة اْلَمْرء يَأُْكل ِمْن بَْيت والده ووالدته وأبنه َوَغْير َذلَِك[م

يِه، َوأُْختِِه، َوَجائٌِز لِْلَمْرِء أَْن يَأُْكَل ِمْن بَْيِت َوالِِدِه، َوَوالَِدتِِه، َواْبنِِه، َواْبنَتِِه، َوأَخِ 

تِِه، كَ  ِه، َوَعمَّ ِه، َوَجدَّتِِه، َكْيَف َكانَا، َوَعمِّ ، َوَولَِد َولَِدِه، َوَجدِّ ْيَف َشقِيقَتَْيِن، أَْو ِِلٍَب أَْو ِِلُمٍّ

َكْرنَا َكانَا، َوَخالِِه، َوَخالَتِِه، َكْيَف َكانَا، َوَصِديقِِه، َوَما َملََك َمفَاتَِحهُ، َسَواٌء َرِضَي َمْن ذَ 

. بُْرهَاُن َذلَِك  ِ تََعالَى -أَْو َسِخَط، أَِذنُوا، أَْو لَْم يَأَْذنُوا، َولَْيَس لَهُ أَْن يَأُْكَل اْلُكلَّ : قَْوُل َّللاَّ

[ نَصُّ َما قُْلنَا؛ ٤١فِي نَصِّ اْلقُْرآِن وقَْوله تََعالَى: }ِمْن بُيُوتُِكْم أَْو بُيُوِت آبَائُِكْم{ ]النور: 

ًَلةُ َوالسًََّلُم  -َوقَْولُهُ  -" ِمْن " لِلتَّْبِعيِض ِِلَنَّ  إنَّ َولََد أََحِدُكْم ِمْن َكْسبِِه، » -َعلَْيِه الصَّ

 « .َوإِنَّ أَْطيََب َما أََكَل أََحُدُكْم ِمْن َكْسبِهِ 

 ]اْلِمْنَحةُ[

 1111]َمْسأَلَةٌ اْلِمْنَحةُ َجائَِزةٌ فِي اْلُمْحتَلَبَاِت فَقَْط[م

ْنَحةُ َجائَِزةٌ، َوِهَي فِي اْلُمْحتَلَبَاِت فَقَْط، يَْمنَُح اْلَمْرُء َما يََشاُء ِمْن إنَاِث َحيََوانِِه َمْن َواْلمِ 

 َشاَء لِْلَحْلِب.

َوَكَداٍر يُبِيُح ُسْكنَاهَا، َوَدابٍَّة يَْمنَُح ُرُكوبَهَا، َوأَْرٍض يَْمنَُح اْزِدَراَعهَا، َوَعْبٍد يَْخُدُمهُ، فََما 

اَزهُ اْلَمْمنُوُح ِمْن ُكلِّ َذلَِك فَهَُو لَهُ، َّل طَلََب لِْلَمانِِح فِيهَا، َولِْلَمانِِح أَْن يَْستَِردَّ َعْيَن َما حَ 

ةً أَْو لَْم يَُعيِّْن، أَْشهََد أَْو لَْم يُْشِهْد؛ ِِلَنَّهُ َّل يَِحلُّ َماُل أََحٍد  -َمنََح َمتَى َشاَء  َسَواٌء َعيََّن ُمدَّ

، َوَّل نَصَّ فِي هََذا، َوتَْعيِينُهُ اْلُمدَّةَ: ِعدَّةٌ.بِ   َغْيِر ِطيِب نَْفِسِه إّلَّ بِنَصٍّ

ْفقَاُر،  ْسَكاُن، َواْْلِ ْزَراُع، َواْْلِ َوقَْد َذَكْرنَا أَنَّ " اْلَوْعَد " َّل يَْلَزُم اْلَوفَاُء بِِه ..َواْْلِ

ْخَدامُ  ْطَراُق، َواْْلِ ْمتَاُع، َواْْلِ ْعَراُء، َوالتَّْصيِيُر: ُحْكُم َما َوقََع بِهَِذِه اِْلَْلفَاِظ َواْْلِ ، َواْْلِ

 َكُحْكِم اْلِمْنَحِة فِي ُكلِّ َما َذَكْرنَا، َسَواٌء بَِسَواٍء َوَّل فَْرَق.

ْزرَ  ، َوَداُود، َوَجِميِع أَْصَحابِِهْم. فَاْْلِ افِِعيِّ اُع يَُكوُن فِي َوهََذا ُكلُّهُ قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، َوالشَّ

يهَا، أَْو طُوَل َحيَاتِِه   -اِْلَْرِض، يَْجَعُل اْلَمْرُء ِْلَخَر أَْن يَْزَرَع هَِذِه اِْلَْرَض ُمدَّةً يَُسمِّ

ْفقَاُر: يَُكوُن فِي  َكاِكيِن َكَما َذَكْرنَا ، َواْْلِ وِر، َوالدَّ ْسَكاُن يَُكوُن فِي اْلبُيُوِت، َوفِي الدُّ َواْْلِ

َوابِّ  ْخَداُم: يَُكوُن  الدَّ نَاِث. َواْْلِ ْطَراُق: يَُكوُن فِي اْلفُُحوِل تُْحَمُل َعلَى اْْلِ الَّتِي تُْرَكُب. َواْْلِ

ْمتَاُع: يَُكوُن فِي اِْلَْشَجاِر َذَواِت اْلَحْمِل، َوفِي الثِّيَاِب،  نَاِث. َواْْلِ ُكوِر َواْْلِ قِيِق الذُّ فِي الرَّ

ْعَراُء: يَُكوُن فِي َحْمِل  -َكَذلَِك التَّْصيِيُر. َوَكَذلَِك اْلُجْعُل َوفِي َجِميِع اِْلَثَاِث، وَ  َواْْلِ

قَبَِة فِيِه، َوَما لَْم  النَّْخِل، فَُكلُّ هََذا َما قَبََضهُ اْلَمْجُعوُل لَهُ َذلَِك، فًََل ُرُجوَع لَِصاِحِب الرَّ

قَبَِة اْستِْرَجاُع َرقَبَِة َمالِِه، َوَمْنُع اْلَمْجُعوِل لَهُ يَْقبِْضهُ اْلَمْجُعوُل لَهُ ُكلُّ َذلَِك، فَلَِصاِحِب ال رَّ

ا َجَعَل لَهُ..  ِممَّ

 -األحاديث واآلثار:
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ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ قَاَل: نِْعَم اْلَمنِيَحةُ اللِّْقَحةُ  -َصلَّى َّللاَّ

فِيُّ ِمْنَحةً، َوا فِيُّ تَُروُح بِإِنَاٍء َوتَْغُدو بِإِنَاءٍ الصَّ  صحيح(«)لشَّاةُ الصَّ

َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَاَل: قَِدَم اْلُمهَاِجُروَن اْلَمِدينَةَ ِمْن َمكَّةَ َولَْيَس بِأَْيِديِهْم َشْيٌء، َوَكاَن ■ 

ُ َعْنهُْم  - اِْلَْنَصاُر أَْهَل اِْلَْرِض َواْلَعقَاِر، فَقَاَسَمهُْم اِْلَْنَصارُ  َعلَى أَْن  -َرِضَي َّللاَّ

َوَكانَْت أُمُّ ُسلَْيٍم أُمُّ أَنَِس ْبِن »يُْعطُوهُْم ثَِماَر أَْمَوالِِهْم ُكلَّ َعاٍم، َويَْكفُوهُْم اْلَعَمَل َواْلُمْؤنَةَ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َمالٍِك أَْعطَْت َرُسوَل َّللاَّ ِ ِعَذاقًا فَأَْعطَ  -َصلَّى َّللاَّ َصلَّى  -اهُنَّ َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ  -َّللاَّ ا فََرَغ َرُسوُل َّللاَّ ُ  -أُمَّ أَْيَمَن َمْوَّلتَهُ أُمَّ أَُساَمةَ ْبَن َزْيٍد، فَلَمَّ َصلَّى َّللاَّ

الَّتِي َكانُوا َمنَُحوهُْم ِمْن ِمْن َخْيبََر َردَّ اْلُمهَاِجُروَن إلَى اِْلَْنَصاِر َمنَائَِحهُْم  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

ًَلةُ َوالسًََّلُم  -إلَى أُمِّ ُسلَْيٍم ِعَذاقَهَا، َوأَْعطَى  -َعلَْيِه السًََّلُم  -ثَِماِرِهْم، فََردَّ   -َعلَْيِه الصَّ

 .)صحيح(« أُمَّ أَْيَمَن َمَكانَهُنَّ ِمْن َحائِِطهِ 

ْقبَى[  ]اْلعُْمَرى َوالرُّ

ْقبَى ِهبَةٌ َصِحيَحةٌ تَامَّةٌ[م]َمْسأَلَةٌ اْلُعْمرَ   1111ى َوالرُّ

ةٌ، يَْملُِكهَا اْلُمْعِمُر َواْلُمْرقُِب، َكَسائِِر َمالِِه، يَبِيُعهَا  ْقبَى: ِهبَةٌ َصِحيَحةٌ تَامَّ اْلُعْمَرى، َوالرُّ

َواٌء اْشتََرطَ أَْن تَْرِجَع سَ  -إْن َشاَء، َوتُوَرُث َعْنهُ، َوَّل تَْرِجُع إلَى اْلُمْعَمِر َوَّل إلَى َوَرثَتِِه 

 َوَشْرطُهُ لَِذلَِك لَْيَس بَِشْيٍء. -إلَْيِه أَْو لَْم يَْشتَِرْط 

ْيُء ُعْمَرى لَك، أَْو قَْد  َواْلُعْمَرى ِهَي أَْن يَقُوَل: هَِذِه الدَّاُر، َوهَِذِه اِْلَْرُض، أَْو هََذا الشَّ

أَْو قَاَل: َحيَاتُك، أَْو قَاَل: ُرْقبَى لَك، أَْو قَْد أَْرقَْبتُكهَا  -أَْعَمْرتَُك إيَّاهَا، أَْو ِهَي لَك ُعْمُرك 

 ُكلُّ َذلَِك َسَواٌء. -

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَْحَمَد، َوأَْصَحابِِهْم َوبَْعض أهل ■ قول المؤلف هو قول: أَبِي َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيِّ

ْبِن أَبِي َربَاٍح، َوُمَجاِهٍد، َوطَاُوٍس، َوإِْبَراِهيَم الظاهر ، َو ُشَرْيٍح، َوقَتَاَدةَ، َوَعطَاِء 

.  النََّخِعيِّ

ْكنَى َواْلَغلَّةُ، ■  ا السُّ َمْن َملََك َشْيئًا َحيَاتَهُ فَهَُو لَِوَرثَتِِه ِمْن بَْعِدِه وَذلَِك فِي اْلُعْمَرى َوأَمَّ

، َواْلِخْدَمةُ، فَإِنَّهَا تَْرِجُع إلَى َصاِحبِهَا.)النخعي و سفيان الثوري َواْلَحَسِن ْبِن َحيٍّ

ْهِريَّ قَاَّل: إْن َجَعَل  ، إّلَّ أَنَّ َعطَاًء، َوالزُّ ْهِريِّ ، َوَوِكيٍع؛ َوأََحُد قَْولَْي الزُّ َواِْلَْوَزاِعيُّ

ْنَساٍن آَخَر َغْيَر نَْفِسهِ  ، أَْو ِْلِ ِر فِي َوْجٍه ِمْن ُوُجوِه اْلبِرِّ : نَفََذ َذلَِك َكَما اْلُعْمَرى بَْعَد اْلُمَعمَّ

 َجَعلَهُ(

ا إْن لَْم يَقُْل: لَهُ َولَِعقِبِِه، فَِهَي ■  اْلُعْمَرى: ِهبَةٌ َصِحيَحةٌ إَذا أَْعَمَرهَا لَهُ َولَِعقِبِِه، فَأَمَّ

ُر.) َصحَّ َعْن َجابِِر ْبِن َعبْ  ِر، أَْو إلَى َوَرثَتِِه إَذا َماَت اْلُمَعمِّ ِ، َراِجَعةٌ إلَى اْلُمَعمِّ ِد َّللاَّ

ْهِريِّ  بَْيِر، َوأََحُد قَْولَْي الزُّ  َوبِِه يَقُوُل أَبُو ثَْوٍر، َوبَْعُض أهل الظاهر( -َوُعْرَوةَ ْبِن الزُّ

ِر، أَْو إلَى َوَرثَتِِه َعلَى ُكلِّ َحاٍل، فَإِْن قَاَل: أَْعَمْرتَُك هََذا ■  اْلُعْمَرى َراِجَعةٌ إلَى اْلُمَعمِّ

ِر، أَْو بَِشْيٍء لَك َولِ  ُر َوَعقِبُهُ: َرَجَعْت إلَى اْلُمَعمِّ َعقِبِك: َكانَْت َكَذلَِك، فَإَِذا اْنقََرَض اْلُمَعمِّ

ٍد، َويَْحيَى ْبِن َسِعيٍد اِْلَْنَصاِريِّ  َوهَُو قَْوُل  -إلَى َوَرثَتِِه.) ُرِوَي َعْن اْلقَاِسِم ْبِن ُمَحمَّ
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 َمالٍِك، َواللَّْيِث (

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ِ " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ َمْن أُْعِمَر »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)ُعْمَرى لَهُ َولَِعقِبِِه فَِهَي لَهُ بَْتلَةٌ َوَّل يَُجوُز لِْلُمْعِطي فِيهَا َشْرطٌ َوَّل ثُْنيَا

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - " أَنَّ النَّبِيَّ َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ َمْن أُْعِمَر ُعْمَرى »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(« فَِهَي لَهُ َولَِعقِبِِه يَِرثُهَا َمْن يَِرثُهُ ِمْن َعقِبِهِ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َّل ُعْمَرى فََمْن : »قَالَ  -َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(« أُْعِمَر َشْيئًا فَهَُو لَهُ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َزْيِد ْبِن ثَابٍِت قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َمْن أُْعِمَر َشْيئًا : »-َصلَّى َّللاَّ

 .)صحيح(« ئًا فَهَُو َسبِيلُهُ فَهَُو لُِمْعَمِرِه َحيَاتَهُ َوَمَماتَهُ َوَّل تُْرقِبُوا فََمْن أُْرقَِب َشيْ 

 ■ ِ ِ " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ َّل تُْرقِبُوا َوَّل »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)تَْعُمُروا فََمْن أُْرقَِب َشْيئًا فَهَُو لَِوَرثَتِهِ 

ِ َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل " رَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُسوُل َّللاَّ اْلُعْمَرى لَِمْن » -َصلَّى َّللاَّ

ْقبَى لَِمْن أُْرقِبَهَا َواْلَعائُِد فِي ِهبَتِِه َكاْلَعائِِد فِي قَْيئِهِ   صحيح(«)أُْعِمَرهَا َوالرُّ

َمٍر فَلَْم يََسْع أََحًدا اْلُخُروُج قال المؤلف: فَهَِذِه آثَاٌر ُمتََواتَِرةٌ، َزائَِدةٌ َعلَى َما فِي ِرَوايَِة َمعْ 

. ْرقَاِب َكَما َجاَء النَّصُّ ْعَماِر َواْْلِ  َعْنهَا، َولَْيَس هََذا اْلُحْكُم إّلَّ فِي اْْلِ

ْكنَى بَْعُد  ْسَكاُن فَيُْخِرُجهُ َمتَى َشاَء؛ ِِلَنَّهَا ِعدَّةٌ فِيَما لَْم يُْجِزِه ِمْن السُّ ا اْْلِ ِ  -َوأَمَّ  َوبِاّلَِلَّ

 تََعالَى التَّْوفِيُق.

ا َعْن «)اْلُمْسلُِموَن ِعْنَد ُشُروِطِهمْ »قال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم ■ ضعيف() إمَّ

ا ُمْرَسٌل( -َوهَُو هَالٌِك  -َكثِيِر ْبِن َزْيٍد   َوإِمَّ

ِد اْبِن اْلَحنَفِيَِّة قَاَل: قَاَل َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب: اْلُعْمرَ ■ ى بَتَاٌت، َوِمْن ُخيَِّر فَقَْد عن ُمَحمَّ

 طَلََّق.

 َعْن ُحْجٌر اْلَمَدِريِّ َعْن َزْيِد ْبِن ثَابٍِت قَاَل: اْلُعْمَرى لِْلَواِرِث.■ 

ْن أَْعطَى اْبنًا لَهُ بَِعيًرا َحيَاتَهُ؟ فَقَاَل اْبُن ُعَمَر: هَُو ■  َعْن نَافٍِع َسأََل َرُجٌل اْبَن ُعَمَر َعمَّ

 َوَمْوتُهُ. لَهُ َحيَاتُهُ 

 َعْن طَاُوٍس َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: َمْن أُْعِمَر َشْيئًا فَهَُو لَهُ.■ 

ْقبَى َسَواٌء.)ومثله عن على بن أبي طالب(■   َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: اْلُعْمَرى، َوالرُّ

ِ فِي أََحِد قَْولَْيِه: َمْن أُْعِمَر َشْيئً ■   ا فَهَُو لَهُ أَبًَدا.َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ

يِق " أَنَّ َعائَِشةَ أُمَّ اْلُمْؤِمنِيَن ■  دِّ ِد ْبِن أَبِي بَْكٍر الصِّ ْحَمِن ْبِن اْلقَاِسِم ْبِن ُمَحمَّ َعْن َعْبِد الرَّ

نَْحُن َذلَِك َكانَْت تَْعُمُر بَنِي أَِخيهَا َحيَاتَهُْم، فَإَِذا اْنقََرَض أََحُدهُْم قَبََضْت َمْسَكنَهُ، فَِوْرثنَا 

 ُكلَّهُ اْليَْوَم َعْنهَا.)ضعيف مرسل(

ًدا،  ْحَمِن ْبَن اْلقَاِسِم، َوأَبَاهُ اْلقَاِسَم، َوَجدَّهُ ُمَحمَّ قال المؤلف: َواَلَِّذي َّل َشكَّ فِيِه أَنَّ َعْبَد الرَّ

ًدا قُتَِل فِي لَْم يَِرثُوا َعائَِشةَ، َوَّل َصاَر إلَْيِهْم بِاْلِميَراِث َعْنهَا قِيَمةُ خَ  ْرَدلٍَة؛ ِِلَنَّ ُمَحمَّ

ْحَمِن ْبِن أَبِي ِ ْبُن َعْبِد الرَّ  َحيَاتِهَا قَْبَل َمْوتِهَا بِنَْحِو ِعْشِريَن َسنَةً، َوإِنََّما َوِرثَهَا َعْبُد َّللاَّ
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ٍد.  بَْكٍر فَقَْط؛ ِِلَنَّهُ َكاَن اْبَن َشقِيقِهَا، فََحَجَب اْلقَاِسَم ْبَن ُمَحمَّ

ِ  َعنْ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َجابٍِر قَاَل: إنََّما اْلُعْمَرى الَّتِي أََجاَزهَا َرُسوُل َّللاَّ أَْن  -َصلَّى َّللاَّ

ا إَذا قَاَل: ِهَي لَك َما ِعْشَت، فَإِنَّهَا تَْرِجُع إلَى َصاِحبِهَا.  يَقُوَل: ِهَي لَك َولَِعقِبِك، فَأَمَّ

ةَ لَهُمْ  ِ  قال المؤلف: َوَّل ُحجَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فِيِه، ِِلَنَّ اْلُمْسنََد ِمْنهُ إلَى َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ »إنََّما هَُو  - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ اْلُعْمَرى الَّتِي أََجاَزهَا َرُسوُل َّللاَّ أَْن يَقُوَل ِهَي  -َصلَّى َّللاَّ

ا بَاقِي لَْفظِ « لََك َولَِعقِبِكَ  ِ  -اْلَخبَِر فَِمْن َكًَلِم َجابٍِر  َوأَمَّ ةَ فِي أََحٍد ُدوَن َرُسوِل َّللاَّ َوَّل ُحجَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - َوقَْد َخالََف َجابًِرا هَاهُنَا اْبُن َعبَّاٍس َواْبُن ُعَمَر، َوَغْيُرهَُما َكَما  -َصلَّى َّللاَّ

ُر: " ِهَي لَك َولَِعقِبِك " فَقَْط َذَكْرنَا قَْبُل فَإِنََّما فِي هََذا اْلَخبَِر حُ  ْكُم اْلُعْمَرى إَذا قَاَل اْلُمَعمِّ

 َوبَقَِي ُحْكُمهُ إَذا لَْم يَقُْل هََذا اْلَكًَلُم َّل ِذْكَر لَهُ فِي هََذا اْلَخبَِر..

 ]اْلَعاِريَّةُ[

 1111]َمْسأَلَةٌ اْلَعاِريَّةُ َجائَِزةٌ[م

َحَسٌن، َوِهَي فَْرٌض فِي بَْعِض اْلَمَواِضِع، َوِهَي إبَاَحةُ َمنَافِِع  َواْلَعاِريَّةُ َجائَِزةٌ، َوفِْعلٌ 

ُكوِب، َوالثَّْوِب لِلِّبَاِس، َواْلفَأِْس لِْلقَْطِع، َواْلقِْدِر لِلطَّْبِخ،  ابَِّة لِلرُّ بَْعِض الشَّْيِء، َكالدَّ

َحى لِل ْبَرِة لِْلِخيَاطَِة، َوَسائِِر َما يُْنتَفَُع بِِه َواْلِمْقلَى لِْلقَْلِو، َوالدَّْلِو، َواْلَحْبِل، َوالرَّ طَّْحِن، َواْْلِ

ى، لَِكْن يَأُْخُذ َما أََعاَر َمتَى َشاَء، َوَمْن َسأَلَهَا  - َوَّل يَِحلُّ َشْيٌء ِمْن َذلَِك إلَى أَْجٍل ُمَسًمً

فَائِِه، فَإِْن لَْم يَأَْمْنهُ َعلَى إَضاَعِة َما إيَّاهُ ُمْحتَاًجا: فَفََرَض َعلَْيِه إَعاَرتَهُ إيَّاهُ إَذا َوثَِق بِوَ 

ِ تََعالَى ا َكْونُهَا فَْرًضا َكَما َذَكْرنَا، فَلِقَْوِل َّللاَّ : يَْستَِعيُر أَْو َعلَى َجْحِدِه فًََل يُِعْرهُ َشْيئًا. أَمَّ

[ ١{ ]الماعون: [ }الَِّذيَن هُْم َعْن َصًلتِِهْم َساهُونَ ٦}فََوْيٌل لِْلُمَصلِّيَن{ ]الماعون: 

َد َعزَّ ٧[ }َويَْمنَُعوَن اْلَماُعوَن{ ]الماعون: ٤}الَِّذيَن هُْم يَُراُءوَن{ ]الماعون:  [ فَتََوعَّ

اٍة؛ فَِْلَنَّهُ َشْرطٌ لَْيَس فِي ِكتَ  ٍة ُمَسمَّ ا َمْنُع َذلَِك لُِمدَّ اِب َوَجلَّ َمْن َمنََع اْلَماُعون بِاْلَوْيِل .. َوأَمَّ

ِ تَعَ  الَى..َوَكَذلَِك َمْن أََعاَر أَْرًضا لِْلبِنَاِء فِيهَا، أَْو َحائِطًا لِْلبِنَاِء َعلَْيِه، فَلَهُ أَْخُذهُ بِهَْدِم َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بِنَائِِه َمتَى أََحبَّ بًَِل تَْكلِيِف ِعَوٍض لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ إنَّ : »-َصلَّى َّللاَّ

َوأَنَّ َمْن أََضاَع َما يَْستَِعيُر أَْو َجَحَدهُ َولَْم يُْؤَمْن َذلَِك ِمْنهُ « الَُكْم َعلَْيُكْم َحَرامٌ ِدَماَءُكْم َوأَْموَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَقَْد َصحَّ َعْن النَّبِيِّ  ُ تََعالَى  -َصلَّى َّللاَّ النَّْهُي َعْن إَضاَعِة اْلَماِل َونَهَى َّللاَّ

ْثِم َواْلُعْدَواِن..َعْن التََّعاُوِن َعلَ   ى اْْلِ

 -اآلثار:

َعْن ِزرِّ ْبِن ُحبَْيٍش َعْن اْبِن َمْسُعوٍد فِي قَْوله تََعالَى: }َويَْمنَُعوَن اْلَماُعوَن{ ■َ 

: اْلقِْدُر، َوالدَّْلُو، َواْلِميَزانُ ٧]الماعون:   [ قَاَل: هَُو اْلَعَواِريُّ

َمْسُعوٍد قَاَل: اْلَماُعوُن َما تََعاَوَرهُ النَّاُس بَْينَهُْم:  َعْن اْلَحاِرِث ْبِن ُسَوْيد َعْن اْبنِ ■ 

 اْلفَأُْس، َواْلقِْدُر، َوأَْشبَاهُهُ.

ًَلَم َوقَْولِي لَهَا: ■ عن أم شراحيل قالت: قَالَْت أُمُّ َعِطيَّةَ: اْذهَبِي إلَى فًَُلنَةَ فَأَْقِرئِيهَا السَّ

ِ َعزَّ َوَجلَّ َوَّل تَْمنَِعي اْلَماُعوَن قَالَْت: فَقُْلت: َما  إنَّ أُمَّ َعِطيَّةَ تُوِصيك بِتَْقَوى َّللاَّ

 اْلَماُعوُن؟ فَقَالَْت لِي: هَبِْلِت، ِهَي اْلِمْهنَةُ يَتََعاطَاهَا النَّاُس بَْينَهُْم.
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 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -َعْن َسِعيِد ْبِن ِعيَاِض َعْن أَْصَحاِب َرُسوِل َّللاَّ قَالُوا:  - َصلَّى َّللاَّ

 اْلَماُعوُن َمْنُع اْلقِْدِر َواْلفَأِْس، َوالدَّْلِو.

[ اْلَمْذُكوِر فِي اْْليَِة ٧َعْن ُمَجاِهٍد َعْن اْبِن َعبَّاٍس فِي تَْفِسيِر }اْلَماُعوَن{ ]الماعون: ■ 

 -ايَتِِه: ِهَي اْلَعاِريَّةُ قَاَل اْبُن َعِطيَّةَ فِي ِرَوايَتِِه: َمتَاُع اْلبَْيِت، َوقَاَل ُسْفيَاُن فِي ِروَ 

 َواْلَمْعنَى َواِحٌد.

ُ َعْنهُ  -فَإِْن قِيَل: قَْد ُرِوَي َعْن َعلِيٍّ  قال المؤلف: َكاةُ قُْلنَا: نََعْم، َولَْم  -َرِضَي َّللاَّ أَنَّهَا الزَّ

 ثُمَّ قَْد َجاَء َعْنهُ، أَنَّهَا اْلَعاِريَّةُ. -يَقُْل لَْيَسْت اْلَعاِريَّةُ 

 َوَجَب َجْمُع قَْولَْيِه.فَ 

 فَإِْن قِيَل: قَْد ُرِوَي َعْن اْبِن َعبَّاٍس " لَْم يَأِْت أَْهلُهَا بَْعُد " ِمْن طَِريِق لَْيٍث َعْن ُمَجاِهٍد.

 قُْلنَا: نََعْم، َوهََذا َغْيُر ُمَخالٍِف لَِما َصحَّ َعْنهُ ِمْن طَِريِق ُمَجاِهٍد؛ ِِلَنَّ َمْعنَى قَْولِِه " لَمْ 

َّل يَأِْت أَْهلُهَا بَْعُد " أَْي إنَّ النَّاَس اْليَْوَم يَتَبَاَذلُوَن َوَّل يَْمنَُعوَن َوَسيَأْتِي َزَماٌن يَْمنَُعونَهُ، وَ 

 يَْحتَِمُل أَْلبَتَّةَ قَْوُل اْبِن َعبَّاٍس إّلَّ هََذا اْلَوْجهَ.

 1111ِمْن َغْيِر تَْعِدي اْلُمْستَِعيِر[م ]َمْسأَلَةٌ اْلَعاِريَّةُ َغْيُر َمْضُمونٍَة إْن تَلِفَتْ 

َواْلَعاِريَّةُ َغْيُر َمْضُمونٍَة إْن تَلِفَْت ِمْن َغْيِر تَْعِدي اْلُمْستَِعيِر، َوَسَواٌء َما َغيََّب َعلَْيِه ِمْن 

 اْلَعَواِرًي َوَما لَْم يَِغْب َعلَْيِه ِمْنهَا.

أََضاَعهَا َحتَّى تَلِفَْت، أَْو َعَرَض فِيهَا َعاِرٌض، فَإِْن قَاَمْت  فَإِْن ادََّعى َعلَْيِه أَنَّهُ تََعدَّى، أَوْ 

: َضِمَن بًَِل ِخًَلٍف، َوإِْن لَْم تَقُْم بَيِّنَةٌ َوَّل أَقَرَّ  : لَِزَمْتهُ اْليميُن َوبَِرَئ؛ -بَِذلَِك بَيِّنَةٌ أَْو أَقَرَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِِلَنَّهُ ُمدًَّعى َعلَْيِه َوقََضى َرُسوُل َّللاَّ بِاْليَِميِن َعلَى اْلُمدََّعى  -َصلَّى َّللاَّ

 َعلَْيِه.

 -أقوال الفقهاء:

، َوَغْيِرِهْم  ْهِريِّ ، َوُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز، َوالزُّ  -قول المؤلف هَُو قَْوُل إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ

 َوهَُو قَْوُل أَبِي ُسلَْيَماَن.

ةٌ َعلَى ُكلِّ َحاٍل بِأَيِّ َوْجٍه تَلِفَْت.)عطاء ومسروق ، والحسن ورجع عن ِهَي َمْضُمونَ ■ 

ذلك ، ويحيى بن سعيد اِلنصاري وربيعة و سليمان بن سيار، وعمر بن عبد 

: أَْجَمَع َرْأُي اْلقَُضاِة َعلَى َذلَِك، إْذ َرأَْوا ُشُروَر النَّاِس  ْهِريُّ العزيز، ومكحول َوقَاَل الزُّ

، َوأَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل، َوأَْصَحابُهَُما(َوبِهَ  -  َذا يَقُوُل الشَّافِِعيُّ

وا اِلََمانَاِت إِلَى ⊙ َ يَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّ ِ تََعالَى: }إِنَّ َّللاَّ وا بِقَْوِل َّللاَّ قال المؤلف: َواْحتَجُّ

 [ .١٨أَْهلِهَا{ ]النساء: 

نُوا بِهَِذِه اْْل  نَهَا ُعَمُر، َوَغْيُرهُ، َونََعْم، هَُو َمأُْموٌر فَقُْلنَا لَهُْم: فََضمَّ يَِة اْلَوِديَعةَ فَقَْد َضمَّ

 ُ ُ تََعالَى يَقُوُل: }ّل يَُكلُِّف َّللاَّ  بِأََدائِهَا َما َداَم قَاِدًرا َعلَى أََدائِهَا، فَإِْن َعَجَز َعْن َذلَِك، فَاّلَِلَّ

ْيَس فِي ُوْسِعِه أََداُؤهَا فَهَُو َغْيُر ُمَكلٍَّف َذلَِك، [ فَإِْذ لَ ٢٨٤نَْفًسا إِّل ُوْسَعهَا{ ]البقرة: 

 َولَْيَس فِي هَِذِه اْْليَِة تَْضِميٌن؛ ِِلَنَّ أََداَء اْلَغَراَمِة هَُو َغْيُر أََداِء اِْلََمانَِة..

 ان البتي(َّل يَْضَمُن إّلَّ أَْن يَْشتَِرطَ اْلُمِعيُر َضَمانَهَا فَيَْضَمُن ِحينَئٍِذ.)قتادة وعثم■ 

 يَْعنِي اْلُمتَّهََم.)شريح( -َّل َضَماَن َعلَى اْلُمْستَِعيِر َغْيِر اْلُمِغلِّ ■ 
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ا َما ظَهََر ■  ا َما َغيََّب َعلَْيِه َكاْلُحلِيِّ َوالثِّيَاِب َونَْحِو َذلَِك، فَيَْضَمُن ُجْملَةً ،َوأَمَّ أَمَّ

ا لَْم يَتََعدَّ.)عثمان البتي ومالك َوقَْد ُرِوَي َعْنهُ أَنَّهُ َكاْلَحيََواِن َونَْحِوِه: فًََل َضَماَن فِيِه مَ 

ةٌ فَهَُو قَاَل: إْن قَاَمْت لَهُ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهَا تَلِفَْت ِمْن َغْيِر فِْعلِِه فًََل َضَماَن َعلَْيِه، َوإِْن لَْم تَقُْم بَيِّنَ 

 َضاِمٌن(

ةً أَصْ ⊙  ًًل إّلَّ أَنَّهُْم قَالُوا: نَتَِّهُم اْلُمْستَِعيَر فِيَما َغاَب.قال المؤلف: َوَما نَْعلَُم لَهُْم ُحجَّ

ُ تََعالَى قَْد أَْنَكَر اتِّبَاعَ  ، َوَّللَاَّ ،  فَقُْلنَا: لَْيَس بِالتُّْهَمِة تُْستََحلُّ أَْمَواُل النَّاِس؛ ِِلَنَّهَا ظَنٌّ الظَّنِّ

 َوإِنَّ الظَّنَّ ّل يُْغنِي ِمَن اْلَحقِّ َشْيئًا{ ..فَقَاَل تََعالَى: }إِْن يَتَّبُِعوَن إِّل الظَّنَّ 

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه  -َعْن َصْفَواَن ْبِن يَْعلَى ْبِن أَُميَّةَ َعْن أَبِيِه قَاَل: قَاَل لِي َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ  إَذا أَتَْتَك ُرُسلِي فَأَْعِطِهْم ثًََلثِينَ : »-َوآلِِه َوَسلََّم  ِدْرًعا َوثًََلثِيَن بَِعيًرا فَقُْلُت: يَا َرُسوَل َّللاَّ

اةٌ   «أََعاِريَّةٌ َمْضُمونَةٌ أَْم َعاِريَّةٌ ُمَؤدَّاةٌ؟ قَاَل: بَْل َعاِريَّةٌ ُمَؤدَّ

ا ُرِوَي فِي اْلَعاِريَِّة َخبٌَر يَِصحُّ َغْيرُ  قال المؤلف: هُ، فَهََذا َحِديٌث َحَسٌن لَْيَس فِي َشْيٍء ِممَّ

َماِن، َواِْلََداِء، َوأَْوَجَب فِي  َق فِيِه بَْيَن الضَّ ا َما ِسَواهُ فًََل يَُساِوي اِّلْشتَِغاَل بِِه َوقَْد فَرَّ َوأَمَّ

َماِن   فَبَطََل ُكلُّ َما تََعلَّقُوا بِِه ِمْن النُُّصوِص. -اْلَعاِريَِّة اِْلََداَء فَقَْط ُدوَن الضَّ

ِ »ْفَواَن ْبِن أَُميَّةَ َعْن َعْن أَُميَّةَ ْبِن صَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ اْستََعاَر  -َصلَّى َّللاَّ

ُد فَقَاَل: بَْل َعاِريَّةٌ َمْضُمونَةٌ  ضعيف() «)ِمْنهُ يَْوَم ُحنَْيٍن أَْدَراًعا؛ فَقَاَل: َغْصٌب يَا ُمَحمَّ

اِت، َوقَْد َرَوى اْلبًََليَا َواْلَكِذَب الَِّذي َّل َشكَّ فِيِه َعْن َشِريٌك ُمَدلٌِّس لِْلُمْنَكَراِت إلَى الثِّقَ 

 الثِّقَاِت(

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َصْفَواَن ْبِن أَُميَّةَ أَنَّهُ اْستََعاَر ِمْنهُ النَّبِيُّ »َعن نافع عْن ■   -َصلَّى َّللاَّ

اْلَحاِرث بن أبي أسامِة َمْتُروٌك،  ضعيف()«)ِسًَلًحا فَقَاَل: َمْضُمونَةٌ؟ قَاَل: َمْضُمونَةٌ 

 َويَْحيَى ْبُن أَبِي بَُكْيٍر لَْم يُْدِرْك نَافًِعا، َوأَْعلَى َمْن ِعْنَدهُ ُشْعبَةُ، َوَّل نَْعلَُم لِنَافٍِع َسَماًعا ِمنْ 

 َصْفَواَن أَْصًًل(

ٍد َعْن أَبِيِه: ■  ِ أَنَّ َصْفَواَن ْبَن أَُميَّ »َعْن َجْعفَِر ْبِن ُمَحمَّ ُ  -ةَ أََعاَر َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِسًَلًحا فَقَاَل: أََعاِريَّةٌ َمْضُمونَةٌ أَْم َغْصٌب؟ فَقَاَل: بَْل َعاِريَّةٌ  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

َد ْبَن َعلِيٍّ لَْم يُْدِرْك َصْفَواَن َوَّل ُولَِد إّلَّ بَْعدَ «)َمْضُمونَةٌ   ضعيف ُمْنقَِطٌع() ِِلَنَّ ُمَحمَّ

 َمْوتِِه بَِدْهٍر(

ِ »َعْن نَاٍس ِمْن آِل َصْفَواَن ْبِن أَُميَّةَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْستََعاَر َرُسوُل َّللاَّ ِمْن  -َصلَّى َّللاَّ

َصْفَواَن ِسًَلًحا، فَقَاَل َصْفَواُن: أََعاِريَّةٌ أَْم َغْصٌب؟ قَاَل: بَْل َعاِريَّةٌ، فَفَقَُدوا ِمْنهَا ِدْرًعا، 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ِ إنَّهُ  -َصلَّى َّللاَّ إْن ِشْئت َغِرْمنَاهَا لََك فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

يَماِن َما لَْم يَُكْن يَْوَمئِذٍ  وا(«)فِي قَْلبِي ِمْن اْْلِ  ضعيف() هََذا َعْن نَاٍس لَْم يَُسمُّ

ْحَمِن ْبِن صَ ■  ِ »ْفَواَن ْبِن أَُميَّةَ َعْن َعْبِد الرَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه  -اْستََعاَر ِمْن َصْفَواَن ْبِن أَُميَّةَ ُدُروًعا فَهَلََك بَْعُضهَا، فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ إْن ِشْئَت َغِرْمنَاهَا لََك قَاَل: َّل  -َوَسلََّم   ضعيف()اسرائيل ضعيف(«)يَا َرُسوَل َّللاَّ

ًَلةُ َوالسًََّلُم  -قال المؤلف: لَْيَس فِي قَْولِِه ⊙ لَْو « إْن ِشْئَت َغِرْمنَاهَا لَكَ » -َعلَْيِه الصَّ
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َمِة َّل َصحَّ بَيَاٌن بُِوُجوٍب َغِرَمهَا إَذا لَْم يَُكْن هَاهُنَا َغْيَر هََذا اللَّْفِظ، َواِْلَْمَواِل اْلُمَحرَّ 

.  يَُجوُز اْلقََضاُء بِإِبَاَحتِهَا بَِغْيِر بَيَاٍن َجلِيٍّ

ُ َعلَْيِه  -َوأَنَّ النَّبِيَّ »عن عطاء وربيعة والزهري فََذَكر ُدُروَع َصْفَواَن، ■ َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف مرسل(«)قَاَل: بَْل طَْوًعا، َوِهَي َعلَْينَا َضاِمنَةٌ  -َوَسلََّم 

ُ َعلَْيِه  -أَنَّ فِي َشْرِط أَْهِل اْليََمِن ِمْن النَّبِيِّ »ِل اْلِعْلِم أَنَّهُ بَلََغهُ َعْن بَْعِض أَهْ ■  َصلَّى َّللاَّ

إْن َكاَن بِأَْرِض اْليََمِن َكْوٌن أَْو َحَدٌث أَْن يُْعطُوا ُرُسَل اْليََمِن: ثًََلثِيَن بَِعيًرا  -َوَسلََّم 

وهَاَوثًََلثِيَن فََرًسا، َوثًََلثِيَن دِ  ضعيف() ُمْنقَِطٌع، «)ْرًعا؛ َوهُْم َضاِمنُوَن لَهَا َحتَّى يَُردُّ

، َوَمْسلََمةُ ْبُن َعلِيٍّ َساقِطٌ( ْن لَْم يَُسمَّ  َوَعمَّ

ِ »َعْن َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َشَرَط َرُسوُل َّللاَّ َعلَى أَْهِل نَْجَراَن  -َصلَّى َّللاَّ

ثًََلثِيَن فََرًسا، َوثًََلثِيَن ِدْرًعا، َوثًََلثِيَن ُرْمًحا، فَإِْن َضاَع ِمْنهَا َشْيٌء فَهَُو َضاِمٌن َعاِريَّةً: 

، َشِهَد اْلُمِغيَرةُ ْبُن ُشْعبَةَ، َوأَبُو ُسْفيَاَن ْبُن َحْرٍب، َواِْلَْقَرُع ْبُن « َعلَى ُرُسلِهِ 

 و ِمْن هَُؤَّلِء أََحًدا(َحابٍِس.)ضعيف ُمْنقَِطٌع، لَْم يُْدِرْك َعْمرٌ 

ِ ْبِن َصْفَواَن ■  ِ »َعْن إيَاَس ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ إَذا أََراَد  -َصلَّى َّللاَّ

اِريَّةٌ، ُحنَْينًا قَاَل لَِصْفَواَن: هَْل ِعْنَدَك ِمْن ِسًَلٍح؟ قَاَل: َعاِريَّةً أَْم َغْصبًا؟ قَاَل: َّل، بَْل عَ 

ا هُِزَم اْلُمْشِرُكوَن ُجِمَعْت ُدُروُع  فَأََعاَرهُ َما بَْيَن الثًََّلثِيَن إلَى اِْلَْربَِعيَن ِدْرًعا، فَلَمَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َصْفَواَن، فَفُقَِد ِمْنهَا، فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاَّ إنَّا قَْد فَقَْدنَا ِمْن  -َصلَّى َّللاَّ

ِ إنَّ فِي قَْلبِي اْليَْوَم َما لَْم أَْدَراعِ  َك أَْدَراًعا، فَهَْل نَْغَرُم لَك؟ فَقَاَل: َّل يَا َرُسوَل َّللاَّ

 ضعيف مرسل(«)يَُكنْ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َسِمْعُت النَّبِيَّ »عن أبي أَُماَمةَ اْلبَاِهلِيَّ قَاَل ■ ِة اْلَوَداِع  -َصلَّى َّللاَّ فِي َحجَّ

ِعيُم َغاِرمٌ يَقُوُل: الْ  ، َوالزَّ ْيُن َمْقِضيٌّ ضعيف() إْسَماِعيُل ْبُن َعيَّاٍش «)َعاِريَّةُ ُمَؤدَّاةٌ، َوالدَّ

 َضِعيٌف.(

: ذكر المؤلف عدة اسانيد للفظة العارية مؤداة وبعد أن ضعفها كلها قال رحمه َّللا

ْت هَِذِه اِْلَْلفَاظُ لََما َكاَن فِيهَا إّلَّ أَنَّ  هَا ُمَؤدَّاةٌ، َوهََكَذا نَقُوُل: إنَّ أََداَءهَا فَْرٌض، ثُمَّ لَْو َصحَّ

 َوالتَّْضِميُن َغْيُر اِْلََداِء..

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َسُمَرةَ ْبِن ُجْنُدٍب َعْن النَّبِيِّ ■  َعلَى اْليَِد َما أََخَذْت َحتَّى » -َصلَّى َّللاَّ

يَهُ   قَتَاَدةَ لَْم يُْدِرْك َسُمَرةَ(ضعيف ُمْنقَِطٌع( )ِِلَنَّ «)تَُؤدِّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َسُمَرةَ ْبِن ُجْنُدٍب قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َعلَى اْليَِد َما : »-َصلَّى َّللاَّ

يَهُ   اِْلََداُء( اْلَحَسُن لَْم يَْسَمْع ِمْن َسُمَرةَ ثُمَّ لَْو َصحَّ فَلَْيَس فِيِه إّلَّ «) أََخَذْت َحتَّى تَُؤدِّ

ِد ْبِن اْلَحنَفِيَِّة َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل: اْلَعاِريَّةُ لَْيَسْت بَْيًعا َوَّل َمْضُمونَةً ■  َعْن ُمَحمَّ

 إنََّما هَُو َمْعُروٌف إّلَّ أَْن يَُخالَِف فَيَْضَمَن.)صحيح(

ِ ْبِن ُعَكْيٍم قَاَل ُعَمُر ْبُن الْ ■  َخطَّاِب: اْلَعاِريَّةُ بَِمْنِزلَِة اْلَوِديَعِة، َوَّل َضَماَن َعْن َعْبِد َّللاَّ

 فِيهَا، إّلَّ أَْن يَتََعدَّى.)ضعيف(

قَاَل اْبُن أَبِي ُملَْيَكةَ: َعْن اْبِن َعبَّاٍس، َوقَاَل اْبُن السَّائِِب: َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَاَّل َجِميًعا: ■ 

 اْلَعاِريَّةُ تُْغَرُم.
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 اٍل ِمْن أَْهِل اْلِعْلِم َعْن اْبِن ُعَمَر أَنَّهُ َكاَن يَْضَمُن اْلَعاِريَّةَ.َعْن ِرجَ ■ 

 عن طاوس قَاَل فِي قَِضيَِّة ُمَعاِذ ْبِن َجبٍَل: اْلَعاِريَّةُ ُمَؤدَّاةٌ.■

 )الضيافة(
يَافَِة فَْرٌض َعلَى اْلبَْدِويِّ َواْلَحَضِريِّ َواْلفَقِيِه َواْلَجاهِ   1111ِل[مَمْسأَلَةُ الضِّ

ةٌ  ، َواْلفَقِيِه، َواْلَجاِهِل: يَْوٌم َولَْيلَةٌ: َمبَرَّ ، َواْلَحَضِريِّ يَافَِة فَْرٌض َعلَى اْلبَْدِويِّ الضِّ

 َوإِْتَحاٌف، ثُمَّ ثًََلثَةُ أَيَّاٍم: ِضيَافَةٌ َوَّل َمِزيَد، فَإِْن َزاَد فَلَْيَس قَِراهُ َّلِزًما، َوإِْن تََماَدى َعلَى

يَافَةَ اْلَواِجبَةَ فَلَهُ أَْخُذهَا ُمَغالَبَةً، َوَكْيف أَْمَكنَهُ، َويُْقَضى لَهُ  -قَِراهُ: فََحَسٌن  فَإِْن َمنََع الضِّ

ينَا َعْن َمالٍِك: َّل ِضيَافَةَ َعلَى أَْهِل اْلَحاِضَرِة، َوَّل َعلَى اْلفُقَهَاِء  َوهََذا قَْوٌل  -بَِذلَِك.. َوُروِّ

 اْلفََساِد.. فِي َغايَةِ 

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي ُشَرْيٍح اْلَكْعبِيِّ " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َمْن َكاَن »قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

يَ  ِ َواْليَْوِم اْْلِخِر فَلِيُْكِرْم َضْيفَهُ، َجائَِزتُهُ يَْوُمهُ َولَْيلَتُهُ، َوالضِّ افَةُ ثًََلثَةُ أَيَّاٍم، َوَما يُْؤِمُن بِاّلَِلَّ

 )صحيح(« بَْعَد َذلَِك فَهَُو َصَدقَةٌ، َوَّل يَِحلُّ لَهُ أَْن يَْثِوَي ِعْنَدهُ َحتَّى يُْحِرَجهُ 

ًَلةُ َوالسًََّلُم  -قال المؤلف: َعْن َمالٍِك فِي قَْوله  : -« َجائَِزتُهُ يَْوٌم َولَْيلَةٌ : »-َعلَْيِه الصَّ

هُ يَْوًما َولَْيلَةً َوثًََلثَةَ أَيَّاٍم ِضيَافَةً.يُْتِحفُهُ َويُكْ   ِرُمهُ َويَُخصُّ

ُم أَبِي َكِريَمةَ " أَنَّهُ َسِمَع النَّبِيَّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْلُمقَدَّ لَْيلَةُ »يَقُوُل:  -َصلَّى َّللاَّ

ْيِف َحقٌّ َواِجٌب َعلَى َمْن َكاَن ُمْسلًِما، فَإِْن أَْصبَ  َح بِفِنَائِِه فَهَُو َدْيٌن َعلَْيِه، إْن َشاَء الضَّ

 صحيح(«)اْقتََضى َوإِْن َشاَء تََركَ 

ِ َرُجٌل نََزْلُت بِِه فَلَْم يُْكِرْمنِي  -عن مالك بن َعْوٍف اْلُجَشِميُّ ■  قَاَل: قُْلُت: يَا َرُسوَل َّللاَّ

 صحيح(«)أُْجِزيِه؟ قَاَل: بَْل أَْقِرهِ َولَْم يُِضْفنِي َولَْم يَْقِرنِي ثُمَّ نََزَل بِي 

ِ إنَّك تَْبَعثُنَا فَنَْنِزُل بِقَْوٍم فًََل يَْقُرونَنَا فََما تََرى■  ؟ َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمٍر، قُْلنَا: يَا َرُسوَل َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ْيِف : إْن نََزْلتُْم بِقَْوٍم فَأَ -َصلَّى َّللاَّ َمُروا بَِما يَْنبَِغي لِلضَّ

ْيِف الَِّذي يَْنبَِغي لَهُمْ   صحيح(«)فَاْقبَلُوا، فَإِْن لَْم يَْفَعلُوا فَُخُذوا ِمْنهُْم َحقَّ الضَّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َوطََعاُم اْلَواِحِد يَْكفِي : »-َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)ْيِن، َوطََعاُم اِّلْثنَْيِن يَْكفِي اِْلَْربََعةَ، َوطََعاُم اِْلَْربََعِة يَْكفِي الثََّمانِيَةَ اِّلْثنَ 

يِق ■  دِّ ْحَمِن ْبِن أَبِي بَْكٍر الصِّ فَِّة َكانُوا نَاًسا فُقََراَء، َوأَنَّ »َعْن َعْبِد الرَّ أَنَّ أَْصَحاَب الصُّ

ُ َعلَ  -النَّبِيَّ  قَاَل َمْن َكاَن ِعْنَدهُ طََعاُم اْثنَْيِن فَْليَْذهَْب بِثَالٍِث، َوَمْن َكاَن  -ْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ِعْنَدهُ طََعاُم أَْربََعٍة فَْليَْذهَْب بَِخاِمٍس، َوَمْن َكاَن ِعْنَدهُ طََعاُم َخْمَسٍة، فَْليَْذهَْب بَِساِدٍس، أَْو 
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ِ  َكَما قَاَل َوأَنَّ أَبَا بَْكٍر َجاءَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بِثًََلثٍَة َواْنطَلََق َرُسوُل َّللاَّ « بَِعْشَرةٍ  -َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(

وا بَِحيٍّ ■  ْحَمِن ْبِن أَبِي لَْيلَى " أَنَّ نَاًسا ِمْن اِْلَْنَصاِر َسافَُروا فَأَْرَملُوا فََمرُّ َعْن َعْبِد الرَّ

َراَء فَأَبَْوا فََضبَطُوهُْم فَأََصابُوا ِمْن اْلَعَرِب فََسأَلُوهُْم اْلقَِرى  فَأَبَْوا َعلَْيِهْم، فََسأَلُوهُْم الشِّ

ِمْنهُْم فَأَتَْت اِْلَْعَراُب ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب فَأَْشفَقَْت اِْلَْنَصاُر، فَقَاَل ُعَمُر تَْمنَُعوَن اْبَن 

ُ تََعالَى فِي ُضُروِع اْْلِ  بِيِل؟ َما يَْخلُُف َّللاَّ بِيِل أََحقُّ بِاْلَماِء السَّ بِِل بِاللَّْيِل َوالنَّهَاِر، اْبُن السَّ

 ِمْن الثَّاِوي َعلَْيِه .)صحيح(

 اأْلَْحبَاُس[ 
 1111]َمْسأَلَةٌ أَْحَكام اْلَوْقُف[م

 َجائٌِز فِي اِْلُُصوِل ِمْن الدُّور َواِْلَْرِضيَن بَِما فِيهَا ِمنْ  -َوهَُو اْلَوْقُف  -َوالتَّْحبِيُس 

 اْلِغَراِس َواْلبِنَاِء إْن َكانَْت فِيهَا، َوفِي اِْلَْرَحاِء، َوفِي اْلَمَصاِحِف، َوالدَّفَاتِِر.

ِ َعزَّ َوَجلَّ فِي اْلِجهَاِد فَقَْط، َّل  ًَلِح، َواْلَخْيِل، فِي َسبِيِل َّللاَّ َويَُجوُز أَْيًضا فِي اْلَعبِيِد، َوالسِّ

فِي َشْيٍء َغْيِر َما َذَكْرنَا أَْصًًل، َوَّل فِي بِنَاٍء ُدوَن اْلقَاَعِة ،  َوَّل يَُجوزُ  -فِي َغْيِر َذلَِك 

ا َمالٌِك  ، أَْو َعلَى نَْفِسِه، ثُمَّ َعلَى َمْن َشاَء.. َوأَمَّ َوَجائٌِز لِْلَمْرِء أَْن يَْحبَِس َعلَى َمْن أََحبَّ

وا بِأَنَّهُْم قَاُسو ا َعلَى َما َجاَء فِيِه النَّصُّ َما َّل نَصَّ فِيِه ، َواْلقِيَاُس َوَمْن قَلََّدهُ: فَإِنَّهُْم اْحتَجُّ

ُكلُّهُ بَاِطٌل، فََكْيَف َوالنَّصُّ يُْبِطلُهُ؛ ِِلَنَّ إيقَاَف الشَّْيِء لَِغْيِر َمالٍِك ِمْن النَّاِس، َواْشتَِراطُ 

ِ َعزَّ َوَجلَّ .. اْلَمْنِع ِمْن أَْن يُوَرَث، أَْو يُبَاَع، أَْو يُوهََب: ُشُروطٌ لَيْ  َسْت فِي ِكتَاِب َّللاَّ

 ِ ُروِط إّلَّ َما نَصَّ َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -فََصحَّ أَنَّهُ َّل يَُجوُز ِمْن هَِذِه الشُّ َصلَّى َّللاَّ

ا قَْولُ  - ِ تََعالَى.. َوأَمَّ نَا: َجائٌِز أَْن يَُسبَِّل اْلَمْرُء َعلَى َجَواِزِه فَقَْط، فََكاَن َذلَِك فِي ِكتَاِب َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعلَى نَْفِسِه َوَعلَى َمْن َشاَء، فَلِقَْوِل النَّبِيِّ  اْبَدْأ بِنَْفِسَك : »-َصلَّى َّللاَّ

 « .فَتََصدََّق َعلَْيهَا

 -َدقَتِِه َعلَى نَْفِسِه، َوَعلَى َمْن َشاَء فََصحَّ بِهََذا َجَواُز صَ « تََصدَّْق بِالثََّمَرةِ »َوقَاَل لُِعَمَر 

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -َوهَُو قَْوُل أَبِي يُوُسَف، َوَغْيُرهُ   َوبِاّلَِلَّ

 -أقوال الفقهاء:

 الحبس )الوقف ( ّل يجوز مطلقا.) َوهَُو قَْوُل ُشَرْيٍح، َوُرِوَي َعْن أَبِي َحنِيفَةَ(■

نَانِيِر يجوز اْلَحْبَس فِي ُكلِّ شَ ■  ْيٍء، َوفِي الثِّيَاِب، َواْلَعبِيِد، َواْلَحيََواِن، َوالدََّراِهِم، َوالدَّ

 .)مالك(

ِة، َوفِي اْلَمَرِض، إّلَّ أَنَّ لِْلُمْحبِِس إْبطَالُهُ َمتَى َشاَء، َوبَْيُعهُ ■  حَّ اْلَحْبُس َجائٌِز فِي الصِّ

فِيِه، َوَّل يَُجوُز بَْعَد اْلَمْوِت أَْيًضا.)أبو حنيفة َوهََذا  َواْرتَِجاُعهُ بِنَْقِض اْلَحْبِس الَِّذي َعقَدَ 

َوُرِوَي َعْنهُ: أَنَّهُ َّل يَُجوُز إّلَّ بَْعَد اْلَمْوِت، ثُمَّ اْختَلَفُوا َعْنهُ أَيَُجوُز لِْلَوَرثَِة  -أَْشهَُر أَْقَوالِِه 

 ُجوُز؟ (أَْم َّل يَ  -َوهََذا هَُو اِْلَْشهَُر َعْنهُ  -إْبطَالُهُ 

 -األحاديث واآلثار:
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أََصاَب ُعَمُر أَْرًضا بَِخْيبََر فَأَتَى النَّبِيَّ »َعْن ابن ُعَمَر قَاَل ■   -َصلَّى َّللاَّ

َت فَقَاَل لَهُ: أََصْبُت أَْرًضا لَْم أُِصْب قَطُّ َماًّل أَْنفََس ِمْنهُ فََكْيَف تَأُْمُر بِِه؟ فَقَاَل: إْن ِشئْ 

ْقَت بِهَا فَتََصدََّق بِهَا ُعَمُر: أَنَّهُ َّل يُبَاُع أَْصلُهَا َوَّل تُوَرُث ، فِي  َحبَْسَت أَْصلَهَا َوتََصدَّ

ْيِف، َواْبِن السَّبِيِل، َّل ُجنَاَح َعلَى َمْن  ِ، َوالضَّ قَاِب، َوفِي َسبِيِل َّللاَّ اْلفُقََراِء َواْلقُْربَى، َوالرِّ

ٍل فِيِه ()صحيح(َولِيَهَا أَْن يَ   أُْكَل ِمْنهَا بِاْلَمْعُروِف، أَْو يُْطِعَم َصِديقًا َغْيَر ُمتََموِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَاَل ُعَمُر لِلنَّبِيِّ »َعْن اْبِن ُعَمَر ■  إنَّ اْلِمائَةَ َسْهٍم الَّتِي بَِخْيبََر  -َصلَّى َّللاَّ

 -ِمْنهَا، َوقَْد أََرْدُت أَْن أَتََصدََّق بِهَا فَقَاَل لَهُ النَّبِيُّ  لَْم أُِصْب َماًّل قَطُّ هَُو أَْعَجُب إلَيَّ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   صحيح(«)اْحبِْس أَْصلَهَا َوَسبِّْل ثََمَرتَهَا -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه صَ  -قال المؤلف: َوَحبََس ُعْثَماُن بِْئَر ُروَمةَ َعلَى اْلُمْسلِِميَن بِِعْلِم َرُسوِل َّللاَّ لَّى َّللاَّ

 يَْنقُُل َذلَِك اْلَخلَُف َعْن السَّلَِف، ِجيًًل بَْعَد ِجيٍل، َوِهَي َمْشهُوَرةٌ بِاْلَمِدينَِة. -َوآلِِه َوَسلََّم 

 بِاْلَمِدينَِة َمْشهُوَرةٌ َكَذلَِك. -َعلَْيِه السًََّلُم  -َوَكَذلَِك َصَدقَاتُهُ 

فَتِِه بِثَْمٍغ، َوِهَي َعلَى نَْحِو ِميٍل ِمْن اْلَمِدينَِة َوتََصدََّق بَِمالِِه َوقَْد تََصدََّق ُعَمُر فِي ِخًَل 

َوَكاَن يَُغلُّ ِمائَةَ َوْسٍق بَِواِدي اْلقَُرى ُكلُّ َذلَِك َحْبًسا، َوْقفًا، َّل يُبَاُع َوَّل يُْشتََرى، أَْسنََدهُ 

ْأِي ِمْن أَْهلِ   ِه.إلَى َحْفَصةَ، ثُمَّ إلَى َذِوي الرَّ

بَْيُر، َوَعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب، َوَعْمُرو ْبُن اْلَعاِص: ُدوَرهُْم  َوَحبََس ُعْثَماُن، َوَطْلَحةُ، َوالزُّ

 ِ ُ  -َعلَى بَنِيِهْم، َوَضيَاًعا َمْوقُوفَةً، َوَكَذلَِك اْبُن ُعَمَر، َوفَاِطَمةُ بِْنُت َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

َحابَِة ُجْملَةُ َصَدقَاتِِهْم بِاْلَمِدينَِة أَْشهَُر ِمْن الشَّْمِس، َّل  -لََّم َعلَْيِه َوآلِِه َوسَ  َوَسائِِر الصَّ

ِ ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص " اْلَوْهطَ " َعلَى بَنِيِه..  يَْجهَلُهَا أََحٌد ،َوأَْوقََف َعْبُد َّللاَّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم َصلَّ  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ا َخالٌِد فَقَْد »قَاَل:  -ى َّللاَّ َوأَمَّ

 ِ  صحيح(«)اْحتَبََس أَْدَراَعهُ َوأَْعتَاَدهُ )وفي رواية أعبده(فِي َسبِيِل َّللاَّ

 َوهَُو اْلفََرُس.. -قال المؤلف: اِْلَْعتَاُد َجْمُع َعتٍِد 

ِ إنَّ »َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوَل َّللاَّ َكاَن يُْنفُِق َعلَى  -َصلَّى َّللاَّ

ِ َعزَّ َوَجلَّ  ًَلِح فِي َسبِيِل َّللاَّ  صحيح(«)أَْهلِِه قُوَت َسنٍَة َوَما بَقَِي يَْجَعلُهُ فِي اْلُكَراِع َوالسِّ

 قال المؤلف: اْلُكَراُع: اْلَخْيُل فَقَْط..

ِ »قَاَل  -ُمْؤِمنِيَن ُجَوْيِريَةَ أُمِّ الْ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َما تََرَك َرُسوُل َّللاَّ ِدينَاًرا،  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َوَّل ِدْرهًَما، َوَّل َعْبًدا، َوَّل أََمةً، إّلَّ بَْغلَتَهُ اْلبَْيَضاَء، َوأَْرًضا َجَعلَهَا َصَدقَةً 

ٌد بِإِْطًَلِق ■   َحْبِس.)ضعيف مرسل(الْ  -ُشَرْيٌح: َجاَء ُمَحمَّ

ٌد  َصلَّى  -قال المؤلف: فََكْيَف، َوهََذا اللَّْفظُ يَْقتَِضي أَنَّهُ قَْد َكاَن اْلَحْبُس، َوقَْد َجاَء ُمَحمَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  َوهََذا بَاِطٌل يُْعلَُم بِيَقِيٍن؛ ِِلَنَّ اْلَعَرَب لَْم تَْعِرْف فِي  -بِإِْبطَالِِه  -َّللاَّ

دٌ  : َجاَء بِِه ُمَحمَّ ، َوَشْرٌع إْسًَلِميٌّ  َجاِهلِيَّتِهَا اْلَحْبَس الَِّذي اْختَلَفَا فِيِه، إنََّما هَُو اْسٌم َشِريِعيٌّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  - يَاِم، َولَْوَّلهُ  -َصلَّى َّللاَّ َكاِة، َوالصِّ ًَلِة، َوالزَّ َعلَْيِه  -َكَما َجاَء بِالصَّ

ًَل  َما َعَرْفنَا َشْيئًا ِمْن هَِذِه الشََّرائِِع، َوَّل َغْيِرهَا، فَبَطََل هََذا اْلَكًَلُم  -ةُ َوالسًََّلُم الصَّ

 ُجْملَةً..

ِ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس: ■  ا نََزلَْت ُسوَرةُ النَِّساِء قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه  -لَمَّ َصلَّى َّللاَّ
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 موضوع() َاْبُن لَِهيَعةَ َّل َخْيَر فِيِه، َوأَُخوهُ ِمْثلُهُ(«)َس بَْعَد ُسوَرِة النَِّساءِ َّل َحبْ  -َوَسلََّم 

يَْعنِي آيَةَ  -قال المؤلف: َوبَيَاُن َوْضِعِه: أَنَّ " ُسوَرةَ النَِّساِء " أَْو بَْعَضهَا نََزلَْت بَْعَد أُُحٍد 

َحابَةُ بِِعْلِم رَ  -اْلَمَواِريِث  ِ َوَحبََس الصَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -ُسوِل َّللاَّ بَْعَد َخْيبََر  -َصلَّى َّللاَّ

 َوبَْعَد نُُزوِل اْلَمَواِريِث فِي " ُسوَرِة النَِّساِء " َوهََذا أَْمٌر ُمتََواتٌِر ِجيًًل بَْعَد ِجيٍل..

ٍد قَاَل ■  ِ ْبَن َزْيدِ »َعْن أَبِي بَْكِر ْبِن ُمَحمَّ ِ  إنَّ َعْبَد َّللاَّ  -ْبِن َعْبِد َربِِّه قَاَل لَِرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ َوَرُسولِِه،  -َصلَّى َّللاَّ ِ إنَّ َحائِِطي هََذا َصَدقَةٌ َوهَُو إلَى َّللاَّ يَا َرُسوَل َّللاَّ

ِ، َكاَن قَِواُم َعْيِشنَا فََردَّهُ َرُسولُ  ِ  فََجاَء أَبََواهُ فَقَاَّل: يَا َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ ْبَن َزْيٍد «)ثُمَّ َماتَا فَِوْرثَهَُما اْبنُهَُما -َوَسلََّم  ضعيف منقطع() ِِلَنَّ أَبَا بَْكٍر لَْم يَْلَق َعْبَد َّللاَّ

 قَطُّ(

، َواْبِن َعبَّاٍس ■  ُ َعْنهُْم : َّل َحْبسَ  -َعْن اْبِن َمْسُعوٍد، َوَعلِيٍّ إّلَّ فِي ِسًَلٍح، أَْو  َرِضَي َّللاَّ

 ُكَراٍع.

؛ َوِِلَنَّ َوالَِد اْلقَاِسِم َّل يَْحفَظُ  قال المؤلف: َوهَِذِه ِرَوايَةٌ َساقَِطةٌ؛ ِِلَنَّهَا َعْن َرُجٍل لَْم يَُسمَّ

هَا َعْن اْبِن َعْن أَبِيِه َكلَِمةً، َوَكاَن لَهُ إْذ َماَت أَبُوهُ ِستُّ ِسنِيَن فََكْيَف َولََدهُ؟ َوَّل نَْعِرفُ 

؛ ِِلَنَّ إيقَافَهُ يَْنبَُع،  ، بَْل نَْقطَُع َعلَى أَنَّهَا َكِذٌب َعلَى َعلِيٍّ َعبَّاٍس أَْصًًل، َوَّل َعْن َعلِيٍّ

َوَغْيَرهَا: أَْشهَُر ِمْن الشَّْمِس، َواْلَكِذُب َكثِيٌر، َولََعلَّ َمْن َذهََب إلَى هََذا يَتََعلَُّق بِأَنَّهُ قَْد 

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن النَّبِيِّ  َصحَّ  أَنَّهُ َكاَن يَْجَعُل َما فََضَل َعْن قُوتِِه فِي  -َصلَّى َّللاَّ

ًَلِح َواْلُكَراِع.  السِّ

ٍد: فَيُقَاُل: نََعْم، َوإِْن َصحَّ َعْن النَّبِيِّ  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -قَاَل أَبُو ُمَحمَّ إيقَاُف  -َصلَّى َّللاَّ

ًَلِح  : َوَجَب اْلقَْوُل بِِه أَْيًضا، َوقَْد َصحَّ َذلَِك، فَبَطََل أَْيًضا هََذا -َغْيِر اْلُكَراِع، َوالسِّ

 اْلقَْوُل.

 ■ ِ  -َعْبَد اْلَملِِك ْبَن َحبِيٍب َرَوى َعْن اْلَواقِِديِّ قَاَل: َما ِمْن أََحٍد ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل َّللاَّ

 ُ ْحَمِن ْبَن َعْوٍف  -َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ إّلَّ َوقَْد أَْوقََف َوَحبََس أَْرًضا، إّلَّ َعْبَد الرَّ

 فَإِنَّهُ َكاَن يَْكَرهُ اْلَحْبَس.

قال المؤلف: َوهَِذِه ِرَوايَةُ أَْخبَاٍث فَإِنَّهَا َزاَدْت َما َجاَءْت فِيِه َضْعفًا َولََعلَّهُ قَْبلَهُ َكاَن 

 أَْقَوى.

 ■ ِ ْهِريِّ أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب قَاَل: لَْوَّل أَنِّي َذَكْرُت َصَدقَتِي لَِرُسوِل َّللاَّ  -َعْن الزُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   لََرَدْدتُهَا.)ضعيف منقطع وفيه مجهول( -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعْنهُ  َرِضيَ  -قال المؤلف: َونَْحُن نَبُتُّ َونَْقطَُع بِأَنَّ ُعَمَر  لَْم يَْنَدْم َعلَى قَبُولِِه أَْمَر  -َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوِل َّللاَّ َوَما اْختَاَرهُ لَهُ فِي تَْحبِيِس أَْرِضِه َوتَْسبِيِل ثََمَرتِهَا  -َصلَّى َّللاَّ

ُ تََعالَى يَقُوُل: }َوَما َكاَن لُِمْؤِمٍن َوّل ُمْؤِمنٍَة إَِذا قَ  ُ َوَرُسولُهُ أَْمًرا أَْن يَُكوَن َوَّللَاَّ َضى َّللاَّ

 [ ..٢٤لَهُُم اْلِخيََرةُ ِمْن أَْمِرِهْم{ ]اِلحزاب: 

 1111]َمْسأَلَة ََل يُْبِطُل اْلَحْبَس تَْرُك اْلِحيَاَزِة[م

هُ َعلَى نَْفِسِه فَهَُو َوَّل يُْبِطُل اْلَحْبَس تَْرُك اْلِحيَاَزِة، فَإِْن اْستََغلَّهُ اْلُمْحبُِس َولَْم يَُكْن َسبَّلَ 

َمْضُموٌن َعلَْيِه، َكاْلَغْصِب، َوَّل يَِحلُّ إّلَّ فِيَما أَْبقَى ِغنًى َوهَُو َجائٌِز فِي اْلُمَشاِع َوَغْيِر 
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ةُ فِي َذلَِك قَْد َذَكْرنَاهَا فِي َكًَلِمنَا فِي -فِيَما يَْنقَِسُم َوفِيَما َّل يَْنقَِسُم  -اْلُمَشاِع  "  َواْلُحجَّ

َدقَاِت " .  اْلِهبَاِت َوالصَّ

 1111]َمْسأَلَة التَّْسِويَةُ بَْيَن اْلَولَِد فَْرٌض فِي اْلَحْبِس[م

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوالتَّْسِويَةُ بَْيَن اْلَولَِد فَْرٌض فِي اْلَحْبِس لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ : -َصلَّى َّللاَّ

ْن َخصَّ بِِه بَْعَض بَنِيِه، فَاْلَحْبُس َصِحيٌح َويَْدُخُل َسائُِر اْلَولَِد فِي فَإِ « اْعِدلُوا بَْيَن أَْبنَائُِكمْ »

هُ ، بُْرهَاُن َذلَِك: أَنَّهَُما فِْعًَلِن ُمتََغايَِراِن بِنَصِّ َكًَلِم َرُسوِل  ْكنَى َمَع الَِّذي َخصَّ اْلَغلَِّة َوالسُّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ  .-َصلَّى َّللاَّ

ِ تََعالَى بِأَنَّنَا َعْن َماِل اْلُمْحبِِس. -أََحُدهَُما   تَْحبِيُس اِْلَْصِل، فَبِاللَّْفِظ تَْحبِيُسهُ يَِصحُّ ّلِِلَّ

َدقَةُ، فَإِْن َوقََع فِيهَا ِحيَف ُردَّ َولَْم يَْبطُْل ُخُروُج اِْلَْصِل ُمْحبًِسا  -َوالثَّانِي  التَّْسبِيُل َوالصَّ

ِ َعزَّ وَ  َجلَّ َما َداَم اْلَولَُد أَْحيَاَء، فَإَِذا َماَت اْلَمْخُصوُص بِاْلَحْبِس َرَجَع إلَى َمْن َعقَِب ّلِِلَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -َعلَْيِه بَْعَدهُ، َوَخَرَج َسائُِر اْلَولَِد َعْنهُ؛ ِِلَنَّ اْلُمَحابَاةَ قَْد بَطَلَْت   َوبِاّلَِلَّ

 1111ْو أَْرَضهُ َولَْم يَُسبِّْل َعلَى أََحٍد[م]َمْسأَلَة َحبََس َداِرِه أَ 

َوَمْن َحبََس َداِرِه أَْو أَْرَضهُ، َولَْم يَُسبِّْل َعلَى أََحٍد، فَلَهُ أَْن يَُسبَِّل اْلَغلَّةَ َما َداَم َحيًًا َعلَى 

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َمْن َشاَء، لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ فَلَهُ َذلَِك َما « َوَسبِّْل الثََّمَرةَ »: -َصلَّى َّللاَّ

 بَقَِي، فَإِْن َماَت َولَْم يَْفَعْل َكانَْت اْلَغلَّةُ ِِلَقَاِربِِه َوأَْولَى النَّاِس بِِه ِحيَن َمْوتِِه.

لَى أَْقَرِب َوَكَذلَِك َمْن َسبََّل َوَحبََس َعلَى ُمْنقَِطٍع فَإَِذا َماَت اْلُمَسبَُّل َعلَْيِه َعاَد اْلَحْبُس عَ 

 النَّاِس بِاْلُمَحبِِّس يَْوَم اْلَمْرِجِع.

ينَاهُ ..عَن أَنََس ْبَن َمالٍِك يَقُوُل -بُْرهَاُن َذلَِك ■ َكاَن أَبُو طَْلَحةَ أَْكبََر أَْنَصاِري »: َما ُروِّ

 َ ِ، إنَّ َّللاَّ يَقُوُل: }لَْن تَنَالُوا اْلبِرَّ  -لَّ َعزَّ َوجَ  -اْلَمِدينَِة َماًّل ِمْن نَْخٍل فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ا تُِحبُّوَن{ ]آل عمران:  [ َوإِنَّ أََحبَّ أَْمَوالِي إلَيَّ بَْيُرَحاُء، َوإِنَّهَا ٢٢َحتَّى تُْنفِقُوا ِممَّ

 ِ ِ، فََضْعهَا يَا َرُسوَل َّللاَّ هَا، َوَزْهَوهَا، ِعْنَد َّللاَّ ِ َعزَّ َوَجلَّ أَْرُجو بِرَّ  َحْيُث أََراك َصَدقَةٌ ّلِِلَّ

 ِ ُ فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َّللاَّ فِي َكًَلٍم ثُمَّ إنِّي أََرى أَْن تَْجَعلَهَا فِي  -َصلَّى َّللاَّ

هِ  -اِْلَْقَربِيَن   صحيح(«)فَقََسَمهَا أَبُو طَْلَحةَ فِي أَقَاِربِِه َوبَنِي َعمِّ

 1111بِِه َوَعلَى َعقِِب َعقِبِِه أَْو َعلَى َزْيٍد َوَعقِبِِه[م]َمْسأَلَة َحبََس َعلَى َعقِ 

َوَمْن َحبََس َعلَى َعقِبِِه َوَعلَى َعقِِب َعقِبِِه، أَْو َعلَى َزْيٍد َوَعقِبِِه، فَإِنَّهُ يَْدُخُل فِي َذلَِك 

ْن َّل يَْخُرُج بِنََسِب آبَائِِه إلَى اْلبَنَاُت َواْلبَنُوَن، َوَّل يَْدُخُل فِي َذلَِك بَنُو اْلبَنَاِت إَذا َكانُ  وا ِممَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -اْلُمَحبِِّس لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ إنََّما بَنُو هَاِشٍم َوبَنُو َعْبِد : »-َصلَّى َّللاَّ

 -ُعْثَماَن، َوَّل َغْيَرهُ َوأَْعطَاهُْم ِمْن َسْهِم ِذي اْلقُْربَى: َولَْم يُْعِط « اْلُمطَّلِِب َشْيٌء َواِحدٌ 

فَلَْم يَْدُخْل فِي بَنِي هَاِشٍم، إْذ لَْم يَْخُرْج بِنََسِب أَبِيِه إلَْيِه،  -َوَجدَّةُ ُعْثَماَن بِْنُت َعْبِد اْلُمطَّلِِب 

ِه إلَْيِه  أَْعطَى  -طَّلِِب َوِهَي أَْرَوى بِْنُت اْلبَْيَضاِء ْبِن َعْبِد اْلمُ  -َوإِْن َكاَن َخاِرًجا بِنََسِب أُمِّ

هُ نَُمِريَّةُ  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -اْلَعبَّاَس َوأُمَّ  َوبِاّلَِلَّ

 1111]َمْسأَلَة َحبََس َوَشَرطَ أَْن يُبَاَع إْن اُْحتِيَج[م

اللَّْفِظ  َوَمْن َحبََس َوَشَرطَ أَْن يُبَاَع إْن اُْحتِيَج َصحَّ اْلَحْبُس، لَِما َذَكْرنَا ِمْن ُخُروِجِه بِهََذا

ِ تََعالَى، َوهَُما فِْعًَلِن  ِ تََعالَى، َوبَطََل الشَّْرطُ؛ ِِلَنَّهُ َشْرطٌ لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ إلَى َّللاَّ
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: فَهََذا لَْم يَْحبِْس -ُمتََغايَِراِن، إّلَّ أَْن يَقُوَل: َّل أَْحبُِس هََذا اْلَحْبَس إّلَّ بَِشْرِط أَْن يُبَاَع 

 َشْيئًا..

 تَاُب اْلَمَواِريِث[ ]كِ 
ُل َما يَْخُرُج ِمْن َرْأِس اْلَماِل[م  1111]َمْسأَلَةٌ أَوَّ

ُل َما يَْخُرُج ِمْن َرْأِس اْلَماِل: َدْيُن اْلُغَرَماِء، فَإِْن فََضَل ِمْنهُ َشْيٌء ُكفَِّن ِمْنهُ اْلَميُِّت،  أَوَّ

َعلَى َمْن َحَضَر ِمْن اْلُغَرَماِء أَْو َغْيِرِهْم، لَِما قَْد َوإِْن لَْم يَْفُضْل ِمْنهُ َشْيٌء َكاَن َكفَنُهُ 

 َذَكْرنَا فِي " ِكتَاِب اْلَجنَائِِز " ِمْن ِديَوانِنَا هََذا.

 [١١َوُعْمَدةُ َذلَِك قَْوله تََعالَى: }ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي بِهَا أَْو َدْيٍن{ ]النساء: 

ُ َعْنهُ  -َوأَنَّ ُمْصَعَب ْبَن ُعَمْيٍر  لَْم يُوَجْد لَهُ إّلَّ ثَْوٌب َواِحٌد، فَُكفَِّن فِيِه، َوِِلَنَّ  -َرِضَي َّللاَّ

ةً أَْن يَُكوَن اْلَكفَُن نَاقًِصا ِمْن ُحقُوقِِهْم: ظُْلٌم لَهُْم  َوهََذا َواِجٌب  -تَْكلِيَف اْلُغَرَماِء َخاصَّ

 َرَماُء ِمْن ُجْملَتِِهْم.َعلَى ُكلِّ َمْن َحَضَر ِمْن اْلُمْسلِِميَن َواْلغُ 

 ١٧٢٨م]َمْسأَلَة فََضلَْت فَْضلَةٌ ِمْن اْلَماِل َكانَْت اْلَوِصيَّةُ فِي الثُّلُِث فََما ُدونَهُ[

َمْسأَلَةٌ: فَإِْن فََضلَْت فَْضلَةٌ ِمْن اْلَماِل: َكانَْت اْلَوِصيَّةُ فِي الثُّلُِث فََما ُدونَهُ، َّل  - ١٧٢٨

ِ تََعالَى: }ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي بِهَا  يَتََجاَوُز بِهَا الثُّلَُث .. َوَكاَن لِْلَوَرثَِة َما بَقَِي لِقَْوِل َّللاَّ

 [١١أَْو َدْيٍن{ ]النساء: 

 1111]َمْسأَلَة ِمْن يَِرث ِمْن الرجال[م

َجاِل إّلَّ اِْلَُب، َواْلَجدُّ أَبُو اِْلَِب، َوأَبُو الْ   َجدِّ اْلَمْذُكوِر، َوهََكَذا َما ُوِجَد.َوَّل يَِرُث ِمْن الرِّ

، َوَّل َمَع أَبِي اْلَجدِّ َجدُّ َجدٍّ  ، َوَّل َمَع اْلَجدِّ أَبُو َجدٍّ َوَّل يَِرُث َجدٌّ  -َوَّل يَِرُث َمَع اِْلَِب َجدٌّ

ٍة، َواِْلَُخ الشَّقِيُق أَْو لِْْلَبِ  ، َوَّل َجدٌّ ِمْن قِبَِل َجدَّ فَقَْط، أَْو لِْْلُمِّ فَقَْط، َواْبُن  ِمْن قِبَِل اِْلُمِّ

، َواِّلْبُن، َواْبُن اِّلْبِن، َواْبُن اْبِن  اِْلَِخ الشَّقِيِق، َواْبُن اِْلَِخ لِْْلَِب ،َوَّل يَِرُث اْبُن أٍَخ ِِلُمٍّ

 اِّلْبِن، َوهََكَذا َما ُوِجَد، َواْلَعمُّ َشقِيُق اِْلَِب، َوأَُخو اِْلَِب ِِلَبِيِه.

ِه، َواْبُن اْلَعمِّ الشَّقِيِق، َواْبُن اْلَعمِّ أَُخو اِْلَِب ِِلَبِيِه، َوَعمُّ اِْلَِب َوَّل  يَِرُث أَُخو اِْلَِب ِِلُمِّ

ْوُج َواْلُمْعتُِق َوُمْعتُِق اْلُمْعتَِق،  ُكوُر َوالزَّ الشَّقِيِق، أَْو اِْلَِب َوهََكَذا َما َعًَل، َوأَْبنَاُؤهُْم الذُّ

َجاِل َغْيُر َمْن َذَكْرنَا َوهََكَذا َما   َوَّل ِخًَلَف فِي أَنَّ هَُؤَّلِء يَِرثُوَن. -َعًَل، َّل يَِرُث ِمْن الرِّ

، َواْلَجدَّةُ، َواِّلْبنَةُ، َواْبنَةُ اِّلْبِن، َواْبنَةُ اْبِن اِّلْبِن، َوهَكَ  َذا َما َوَّل يَِرُث ِمْن النَِّساِء إّلَّ اِْلُمُّ

 ُوِجَدْت.

ْوَجةُ، َوَّل تَرِ  ، َوالزَّ قِيقَةُ، أَْو لِْْلَِب، أَْو لِْْلُمِّ ُث اْبنَةُ اْبنٍَة، َوَّل اْبُن اْبنٍَة، َواِْلُْخُت الشَّ

 َواْلُمْعتِقَةُ، َوُمْعتَقَةُ اْلُمْعتِقَِة، َوهََكَذا َما َعًَل.

ةٌ، َوَّل َخالَةٌ، َوَّل يَِرُث اْبُن أُْخٍت، َوَّل بِْنُت أُْخٍت، َوَّل اْبنَةُ أٍَخ، َوَّل ابْ  ، َوَّل َعمَّ نَةُ َعمٍّ

، َوَّل اْبُن أٍَخ ِِلُ  ، َوَّل اْبنَةُ اْبنٍَة، َوَّل اْبُن اْبنٍَة، َوَّل بِْنُت أٍَخ ِِلُمٍّ .َوَّل َخاٌل، َوَّل َجدٌّ ِِلُمٍّ  مٍّ

، َوَّل تَِرُث َمَع اِْلُمِّ َجدَّةٌ، َوَّل يَِرُث أَ  ٌخ، َوَّل أُْخٌت َمَع اْبٍن َذَكٍر، َوَّل يَِرُث َمَع اِْلَِب َجدٌّ

 َوَّل َمَع أٍَب.

َوَّل يَِرُث اْبُن أٍَخ َمَع أٍَخ َشقِيٍق، أَْو ِِلٍَب، َوَّل يَِرُث أٌَخ ِِلُمٍّ َمَع أٍَب، َوَّل َمَع اْبٍن، َوَّل َمَع 

.  اْبنٍَة، َوَّل َمَع َجدٍّ
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، َوَّل  َمَع أٍَخ َشقِيٍق، أَْو ِِلٍَب، َوَّل َمَع اْبِن أٍَخ َشقِيٍق،  َوَّل يَِرُث َعمٌّ َمَع أٍَب، َوَّل َمَع َجدٍّ

 َوإِْن َسفََل. -أَْو ِِلٍَب 

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -بُْرهَاُن هََذا ُكلِِّه. نُُصوُص اْلقُْرآِن، َوقَْوُل النَّبِيِّ  الَِّذي  -َصلَّى َّللاَّ

ينَاهُ ِمْن طَِريِق ُوهَْيٍب َعْن طَاوُ  ِ ُروِّ ُ َعلَْيِه  -ٍس َعْن اْبِن َعبَّاٍس َعْن َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 «..أَْلِحقُوا اْلفََرائَِض بِأَْصَحابِهَا، فََما أَْبقَْت اْلفََرائُِض فَِْلَْولَى َرُجٍل َذَكرٍ : »-َوآلِِه َوَسلََّم 

ا تََرَكهُ اْلَميُِّت[ ُل َما يُْخَرُج ِممَّ  1111]َمْسأَلَة أَوَّ

،  إنْ  ِ تََعالَى، إْن َكاَن َعلَْيِه ِمْنهَا َشْيٌء: َكاْلَحجِّ تََرَك َشْيئًا ِمْن اْلَماِل، قَلَّ أَْو َكثَُر: ُديُوُن َّللاَّ

َكاِة، َواْلَكفَّاَراِت، َونَْحِو َذلَِك، ثُمَّ إْن بَقَِي َشْيٌء أُْخِرَج ِمْنهُ ُديُوُن اْلُغَرَماِء إْن َكاَن  َوالزَّ

ٌن فَإِْن فََضَل َشْيٌء ُكفَِّن ِمْنهُ اْلَميُِّت، َوإِْن لَْم يَْفُضْل ِمْنهُ َشْيٌء َكاَن َكفَنُهُ َعلَى َمْن َعلَْيِه َديْ 

فَإِْن فََضَل بَْعَد اْلَكفَِن َشْيٌء: نَفََذْت َوِصيَّةُ اْلَميِِّت فِي  -َحَضَر ِمْن اْلُغَرَماِء، أَْو َغْيِرِهْم 

 لِْلَوَرثَِة َما بَقَِي بَْعَد اْلَوِصيَِّة. ثُلُِث َما بَقَِي، َويَُكونُ 

ِ تََعالَى فِي آيَاِت اْلَمَواِريِث: }ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي بِهَا أَْو َدْيٍن{  بُْرهَاُن َذلَِك قَْوُل َّللاَّ

ِ ١١]النساء:  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -[ ، َوقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ِ أََحقُّ أَْن فََديْ : »-َصلَّى َّللاَّ ُن َّللاَّ

َ فَهَُو أََحقُّ بِاْلَوفَاءِ  يُوِن. قَاَل أَبُو « (.. يُْقَضى، اْقُضوا َّللاَّ ٌم َعلَى الدُّ َوقَاَل قَْوٌم: اْلَكفَُن ُمقَدَّ

ٍد: َوهََذا َخطَأٌ؛ ِِلَنَّ النَّصَّ َجاَء بِتَْقِديِم الدَّْيِن َكَما تَلَْونَا، فَإِْذ قَْد َصاَر ا ْلَماُل ُكلُّهُ ُمَحمَّ

ْلِم أَْن يَُخصَّ اْلُغَرَماُء بِإِْخَراِج اْلَكفَِن ِمْن َمالِِهْم ُدوَن َماِل  لِْلُغَرَماِء بِنَصِّ اْلقُْرآِن فَِمْن الظُّ

ِل َسائِِر َمْن َحَضَر.. َوَّل ِخًَلَف فِي أَنَّ اْلَوِصيَّةَ َّل تَْنفُُذ إّلَّ بَْعَد اْنتَِصاِف اْلُغَرَماِء، لِقَوْ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َرُسوِل َّللاَّ فََماُل « إنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َعلَْيُكْم َحَرامٌ » -َصلَّى َّللاَّ

ِ تََعالَى، أَْو لِْلُغَرَماِء بَِمْوتِِه  فََحَراٌم َعلَْيِه  -ُكلِِّه أَْو بَْعِضِه  -اْلَميِِّت قَْد َصاَر فِي ُحقُوِق َّللاَّ

 ْلُحْكُم فِي َماِل َغْيِرِه، َوإِنََّما يَْنفُُذ ُحْكُمهُ فِي َمالِِه الَِّذي يَتََخلَُّف، فََصحَّ بِهََذا أَنَّ اْلَوِصيَّةَ ا

ْيِن.  فِيَما يَْبقَى بَْعَد الدَّ

 1111]َمْسأَلَة ِميَراث البنتين واألختين[م

ٍب، أَْو أَْكثََر ِمْن أُْختَْيِن َكَذلَِك أَْيًضا، َولَْم يَْتُرْك َوَمْن َماَت َوتََرَك أُْختَْيِن َشقِيقَتَْيِن أَْو ِِلَ 

ا نَْذُكُر فَلَهَُما ثُلُثَا َما تََرَك أَْو لَهُنَّ   - َولًَدا، َوَّل أًَخا َشقِيقًا، َوَّل ِِلٍَب، َوَّل َمْن يَُحطُّهُنَّ ِممَّ

 .-َعلَى السََّواِء 

: فَلَهَُما أَْو لَهُنَّ َوَكَذلَِك َمْن تََرَك اْبنَتَْيِن فَصَ  اِعًدا َولَْم يَْتُرْك َولًَدا َذَكًرا َوَّل َمْن يَُحطُّهُنَّ

 ثُلُثَا َما تََرَك أَْيًضا.

: }إِِن اْمُرٌؤ هَلََك لَْيَس لَهُ َولٌَد َولَهُ أُْخٌت فَلَهَا نِْصُف َما  ِ َعزَّ َوَجلَّ بُْرهَاُن َذلَِك قَْوُل َّللاَّ

ا تََرَك{ ]النساء: تََرَك َوهَُو يَِرثُ  هَا إِْن لَْم يَُكْن لَهَا َولٌَد فَإِْن َكانَتَا اْثنَتَْيِن فَلَهَُما الثُّلُثَاِن ِممَّ

١٧٤. ] 

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

 ليس للبنتين سوى النصف.)روى عن ابن عباس(■

 -األحاديث واآلثار:

ِ قَاَل: ■  ِ اْشتََكْيت وَ »َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ِعْنِدي َسْبُع أََخَواٍت لِي فََدَخَل َعلَيَّ َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  - ِ، أََّل أُوِصي  -َصلَّى َّللاَّ فَنَفََخ فِي َوْجِهي فَأَفَْقُت، فَقُْلُت: يَا َرُسوَل َّللاَّ

إلَيَّ فَقَاَل: إنِّي َّل أََراك َميِّتًا ِمْن َوَجِعَك ثُمَّ َخَرَج َوتََرَكنِي، ثُمَّ َرَجَع  -ِِلََخَواتِي بِالثُّلُثَْيِن 
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َ قَْد أَْنَزَل فَبَيََّن الَِّذي ِِلََخَواتَِك: فََجَعَل لَهُنَّ الثُّلُثَْيِن  فََكاَن َجابٌِر يَقُوُل:  -هََذا، َوإِنَّ َّللاَّ

ُ يُْفتِيُكمْ   فِي اْلَكًللَِة{)صحيح( أُْنِزلَْت هَِذِه اْْليَةُ فِي: }يَْستَْفتُونََك قُِل َّللاَّ

ِ قَاَل: ■  ِ »َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل َّللاَّ َحتَّى  -َصلَّى َّللاَّ

َر فََذكَ  -َوِهَي َجدَّةُ َخاِرَجةَ ْبِن َزْيِد ْبِن ثَابٍِت  -ِجْئنَا اْمَرأَةً ِمْن اِْلَْنَصاِر فِي اِْلَْسَواِق 

ِ هَاتَاِن بِْنتَا َسْعِد ْبِن الرَّ  بِيِع، َحِديثًا َوفِيِه: فََجاَءْت اْلَمْرأَةُ بِاْبنَتَْيِن لَهَا فَقَالَْت: يَا َرُسوَل َّللاَّ

هَُما َمالَهَُما فَلَْم يََدْع لَهَُما َماًّل إّلَّ أََخَذهُ، فََما تَرَ  ى يَا قُتَِل َمَعَك يَْوَم أُُحٍد َوقَْد اْستَقَى َعمُّ

 ِ ِ َّل يَْنِكَحاِن أَبًَدا إّلَّ َولَهَُما َماٌل؟ فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ِ؟ فََوَّللَاَّ ُ َعلَْيِه  -َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ُ فِي أَْوّلِدُكْم{ -َوَسلََّم  ُ فِي َذلَِك، قَاَل: َونََزلَْت ُسوَرةُ النَِّساِء }يُوِصيُكُم َّللاَّ : يَْقِضي َّللاَّ

ِ ١١ء: ]النسا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -[ اْْليَةَ، فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ : اُْدُعَوا لِي اْلَمْرأَةَ -َصلَّى َّللاَّ

هَُما الثُُّمَن، َوَما بَقَِي فَلَكَ  ِهَما: أَْعِطِهَما الثُّلُثَْيِن َوأَْعِط أُمَّ  صحيح(«)َوَصاِحبَهَا فَقَاَل لَِعمِّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -هُ قال المؤلف: َوقَْد ثَبََت أَنَّ  أَْعطَى اِّلْبنَةَ النِّْصَف، َواْبنَةَ  -َصلَّى َّللاَّ

ُدَس تَْكِملَةَ الثُّلُثَْيِن.  اِّلْبِن السُّ

 1111م[ ]ميراث األخت الشيقيقة مع األخت ألب

قِيقَِة فَإِْن تََرَك أُْختًا َشقِيقَةً، َوأُْختًا َواِحَدةً لِْْلَِب أَْو اْثنَتَْيِن  لِْْلَِب أَْو أَْكثََر ِمْن َذلَِك: فَلِلشَّ

َ َعزَّ َوَجلَّ أَْعطَى  ُدُس فَقَْط؛ ِِلَنَّ َّللاَّ النِّْصُف، َولِلَّتِي لِْْلَِب، أَْو اللََّواتِي، لِْْلَِب: السُّ

 اِْلُْخَت النِّْصَف، َوأَْعطَى اِْلُْختَْيِن فََصاِعًدا الثُّلُثَْيِن.

إّلَّ  -َوإِْن َكثُْرَن  -ْيَس لِْْلََخَواِت اللََّواتِي لِْْلَِب، أَْو اللََّواتِي لِْْلَِب َواِْلُمِّ فََصحَّ أَنَّهُ لَ 

ْجَماِع اْلُمتَيَقِِّن فِي أَْن َّل يَُشاِرَكهَا فِيِه الَّ  قِيقَِة النِّْصُف بِاْْلِ تِي الثُّلُثَاِن فَقَْط، َوإَِذا َوَجَب لِلشَّ

ُدُس، فَهَُو لِلَّتِي لِْْلَِب، أَْو اللََّواتِي لِْْلَِب.لَْيَسْت َشقِيقَةً، فَ   لَْم يَْبَق إّلَّ السُّ

 1111]ميراث األخت الشقيقة مع اإلبن أو البنت وبنت اإلبن[م

ْبٍن َوَّل تَِرُث أُْخٌت َشقِيقَةٌ َوَّل َغْيُر َشقِيقٍَة َمَع اْبٍن َذَكٍر َوَّل َمَع اْبنٍَة أُْنثَى، َوَّل َمَع اْبِن ا

َوإِْن َسفََل، َوَّل َمَع بِْنِت اْبٍن َوإِْن َسفَلَْت، َواْلبَاقِي بَْعَد نَِصيِب اْلبِْنِت َوبِْنِت اِّلْبِن لِْلَعَصبَِة 

، َواْلُمْعتَِق َوَعَصبَتِِه، إّلَّ أَْن َّل يَُكوَن لِْلَميِِّت  ، َواْبِن اْلَعمِّ َكاِْلَِخ، َواْبِن اِْلَِخ، َواْلَعمِّ

قِيقَِة، أَْو لِلَّتِي لِْْلَِب إْن لَْم يَُكْن هُنَالَِك َشقِيقَةً، َعاِصبٌ  ، فَيَُكوُن ِحينَئٍِذ َما بَقَِي لِْْلُْخِت الشَّ

ُكوِر هُْم  ُكوِر أَْو َعَصبَتِِه ِمْن الذُّ َولِْْلََخَواِت َكَذلَِك ... َواْلُمْعتَُق، َوَمْن تَنَاَسَل ِمْنهُ ِمْن الذُّ

ُكوِر: فَهُْم أَْولَى ِمْن اِْلََخَواِت إَذا َكاَن لِْلَميِِّت اْبنَةٌ أَْو اْبنَةُ اْبٍن.. بًَِل َشكٍّ ِمنْ  َجاِل الذُّ  الرِّ

 -أقوال الصحابة الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول اسحاق بن راهويه.■ 

اِّلْبِن، أَْو َما فََضَل  اِْلََخَواِت َعَصبَةُ اْلبَنَاِت، يَأُْخْذَن َما فََضَل َعْن اِّلْبنَِة، أَْو بِْنتِ ■ 

افِِعيِّ َوأَْحَمَد  َوَصحَّ َعْن  -َعْن اْلبِْنتَْيِن أَْو بِْنتَْي اِّلْبِن فََصاِعًدا.) َمالٍِك، َوأَبِي َحنِيفَةَ، َوالشَّ

بَْيِر فِي َذلَِك ِرَوايَاٌت َّل ُمتََعلَِّق لَهُْم بِهَا ، َوَصحَّ  فِي اِْلُْخِت  اْبِن َمْسُعوٍد َوَزْيٍد، َواْبِن الزُّ

 َوقَْد ُرِوَي َعْن ُعَمَر َكَذلَِك أَْيًضا( -َواْلبِْنِت َعْن ُمَعاٍذ، َوأَبِي ُموَسى، َوَسْلَماَن 

ُل  -َّل تَِرُث أُْخٌت أَْصًًل َمَع اْبنٍَة، َوَّل َمَع اْبنَِة اْب.) َوَصحَّ َعْن اْبِن َعبَّاٍس ■  َوهَُو أَوَّ

بَْيِر   َوهَُو قَْوُل أَبِي ُسلَْيَماَن( -قَْوِل اْبِن الزُّ
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 -واآلثار: اآليات واألحاديث

قول َّللا تعالى : }إِِن اْمُرٌؤ هَلََك لَْيَس لَهُ َولٌَد َولَهُ أُْخٌت فَلَهَا نِْصُف َما تََرَك َوهَُو ** 

  يَِرثُهَا إِْن لَْم يَُكْن لَهَا َولٌَد{

ْث أُْختًا َمَع اْبنٍَة َوَّل َمَع اْبنَِة: َواْسُم قال المؤلف بعد أن ذكر أنه َاْحتَجَّ بها َمْن لَ  ْم يَُورِّ

اْلَولَِد يَقَُع َعلَى اِّلْبنَِة، َوبِْنِت اِّلْبِن، َكَما يَقَُع َعلَى اِّلْبِن َواْبِن اِّلْبِن فِي اللَُّغِة َوفِي 

َوهََذا إْقَداٌم  -َما َعنَى َولًَدا َذَكًرا َواْلَعَجُب ِمْن ُمَجاهََرِة بَْعِض اْلقَائِلِيَن هَاهُنَا: إنَّ  -اْلقُْرآِن 

ِ تََعالَى بِاْلبَاِطِل..  َعلَى َّللاَّ

َعْن اْلهَُذْيِل ْبِن ُشَرْحبِيَل قَاَل: ُسئَِل أَبُو ُموَسى َعْن اْبنٍَة َواْبنَِة اْبٍن َوأُْخٍت؟ فَقَاَل: ■ 

ُن َمْسُعوٍد َوأُْخبَِر بِقَْوِل أَبِي ُموَسى؟ فَقَاَل: فَُسئَِل ابْ » -لًِِلْبنَِة النِّْصُف، َولِْْلُْخِت النِّْصُف 

ُ َعلَْيِه َوآلِِه  -لَقَْد َضلَْلُت إًذا َوَما أَنَا ِمْن اْلُمْهتَِديَن، أَْقِضي فِيهَا بَِما قََضى النَّبِيُّ  َصلَّى َّللاَّ

ُدُس تَْكِملَ  -َوَسلََّم  ةَ الثُّلُثَْيِن، َوَما بَقَِي لًِِلْبنَِة النِّْصُف، َوِّلْبنَِة اِّلْبِن السُّ

 صحيح(«)فَلِْْلُْختِ 

قال المؤلف: فََوَجَب بَِذلَِك إَذا َكاَن لِْلَميِِّت َعاِصٌب أَْن يَُكوَن َما فََضَل َعْن فَِريَضِة 

لَى َرُجٍل َذَكٍر، اِّلْبنَِة، أَْو اْلبِْنتَْيِن، أَْو بِْنِت اِّلْبِن، أَْو بِْنتَْي اِّلْبِن لِْلَعَصبَِة؛ ِِلَنَّهُ أَوْ 

َوهََذا  -َولَْيَسْت اِْلُْخُت هَاهُنَا ِمْن أَْصَحاِب اْلفََرائِِض الَِّذيَن أُِمْرنَا بِإِْلَحاِق فََرائِِضِهْم بِِهْم 

 َواِضٌح َّل إْشَكاَل فِيِه.

َوَجَعْلنَا اِْلُْخَت َعَصبَةً فَإِْن لَْم يَُكْن لِْلَميِِّت َرُجٌل َعاِصٌب أَْصًًل أََخْذنَا بَِحِديِث أَبِي قَْيٍس 

ِه َولَْم نَُخالِْف َشْيئًا ِمْن النُُّصوِص.  َكَما فِي نَصِّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن اْبِن َعبَّاٍس َعْن َرُسوِل َّللاَّ أَْلِحقُوا اْلفََرائَِض :»َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)ى َرُجٍل َذَكرٍ بِأَْصَحابِهَا فََما أَْبقَْت اْلفََرائُِض فَِْلَْولَ 

ِه؟ فَقَاَل اْبُن َعبَّاٍس: ِّلْبنَتِِه ■  قِيَل ِّلْبِن َعبَّاٍس: َمْن تََرَك اْبنَتَهُ، َوأُْختَه ِِلَبِيِه، َوأُمِّ

ا بَقَِي، َوهَُو لَِعَصبَتِِه، فَقَاَل لَهُ السَّائُِل:  النِّْصُف، َولِْْلُم السدس، َولَْيَس ِِلُْختِِه َشْيٌء ِممَّ

إنَّ ُعَمَر قََضى بَِغْيِر َذلَِك، َجَعَل لًِِلْبنَِة النِّْصَف، َولِْْلُْخِت النِّْصَف فَقَاَل اْبُن َعبَّاٍس: 

ُ؟ قَاَل َمْعَمٌر: فََذَكْرت َذلَِك ِّلْبِن طَاُوٍس قَاَل لِي اْبُن طَاُوٍس: أَْخبََرنِي  أَأَْنتُْم أَْعلَُم أَْم َّللاَّ

ُ تََعالَى: }إِِن اْمُرٌؤ هَلََك لَْيَس لَهُ َولٌَد َولَهُ أُْخٌت أَبِي أَنَّهُ َسِمَع ابْ  َن َعبَّاٍس يَقُوُل: قَاَل َّللاَّ

[ قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: فَقُْلتُْم أَْنتُْم: لَهَا النِّْصُف َوإِْن َكاَن ١٧٤فَلَهَا نِْصُف َما تََرَك{ ]النساء: 

 لَهُ َولٌَد.)صحيح(

ِ َعْن اْبِن َعبَّاٍس ■  ِ تََعالَى: َوَّل فِي قََضاِء َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى  -قَاَل: أَْمٌر لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم   َوَستَِجُدونَهُ فِي النَّاِس ُكلِِّهْم: ِميَراُث اِْلُْخِت َمَع اْلبِْنِت.)صحيح( -َّللاَّ

ةً، َوأَنَّهُ قال المؤلف: هََذا يُِريَك أَنَّ اْبَن َعبَّا ٍس لَْم يََر َما فََشا فِي النَّاِس َواْشتَهََر فِيِهْم ُحجَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه  -لَْم يََر اْلقَْوَل بِِه إَذا لَْم يَُكْن فِي اْلقُْرآِن، َوَّل فِي ُسنَِّة َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 َوَسلََّم.

[م  1111/1111]َمْسأَلَة ِميَراث اأْلُم 

ُدُس فَقَْط؛  -مُّ َمَع اْلَولَِد الذََّكِر أَْو اِْلُْنثَى، أَْو اْبِن اِّلْبِن، أَْو بِْنِت اِّلْبِن َواِْلُ  َوإِْن َسفََل: السُّ
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، ِِلَنَّهُ نَصُّ اْلقُْرآِن، َكَما َذَكْرنَا آنِفًا.. َوإِْن َكاَن لِْلَميِِّت أٌَخ، أَْو أََخَواِن، أَْو أُْختَاِن أَْو أُْختٌ 

ِه الثُّلُُث. -أٌَخ، َوأُْخٌت  أَوْ   َوَّل َولََد لَهُ َوَّل َولََد َولٍَد َذَكٍر. فَِْلُمِّ

ِه  ْخَوِة ُذُكوٍر أَْو إنَاٍث، أَْو بَْعُضهُْم َذَكٌر، َوبَْعُضهُْم أُْنثَى: فَِْلُمِّ فَإِْن َكاَن لَهُ ثًََلثَةٌ ِمْن اْْلِ

ِ تََعالَى: }فَإِنْ  ُدُس، لِقَْوِل َّللاَّ ُدُس{ ]النساء:  السُّ ِه السُّ [ َوهَُو قَْوُل ١١َكاَن لَهُ إِْخَوةٌ فَْلُمِّ

 اْبِن َعبَّاٍس..

 -األحاديث واآلثار:

ِ ْبِن َعبَّاٍس: أَنَّهُ َدَخَل َعلَى ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن فَقَاَل لَهُ: إنَّ اِْلََخَوْيِن َّل ■  َعْن َعْبِد َّللاَّ

دُ  ُ تََعالَى: }فَإِْن َكاَن لَهُ إِْخَوةٌ{ ]النساء: يَُردَّاِن اِْلُمَّ إلَى السُّ [ ١١ِس، إنََّما قَاَل َّللاَّ

َواِْلََخَواِن فِي لَِساِن قَْوِمك لَْيُسوا بِإِْخَوٍة؟ فَقَاَل ُعْثَماُن: َّل أَْستَِطيُع أَْن أَْنقَُض أَْمًرا َكاَن 

 يح(قَْبلِي، تََواَرثَهُ النَّاُس َوَمَضى فِي اِْلَْمَصاِر.)صح

ا اْبُن َعبَّاٍس فَقَْد َوقََّف ُعْثَماَن َعلَى اْلقُْرآِن َواللَُّغِة، فَلَْم يُْنِكْر ُعْثَماُن َذلَِك  قال المؤلف: أَمَّ

ُ َعلَْيِه  -أَْصًًل، َوَّل َشكَّ فِي أَنَّهُ لَْو َكاَن ِعْنَد ُعْثَماَن فِي َذلَِك ُسنَّةٌ َعْن النَّبِيِّ  َصلَّى َّللاَّ

ةٌ ِمْن اللَُّغِة لََعاَرَض اْبَن َعبَّاٍس بِهَا.. َوَمْن ادََّعى ِمْثَل هََذا إْجَماًعا  - َوَسلَّمَ   -أَْو ُحجَّ

ْجَماِع  ْجَماَع  -َوُمَخالُِف اْْلِ ِعْنَدهُْم َكافٌِر: فَاْبُن َعبَّاٍس َعلَى قَْولِِهْم َكافٌِر، إْذ َخالََف اْْلِ

ِ ِمْن هََذا، بَْل مُ  ا اْلَخطَأُ َمَع قَْصِد اْلَحقِّ فًََل َوَمَعاَذ َّللاَّ َكفُِّرهُ أََحقُّ بِاْلُكْفِر َوأَْولَى ، َوأَمَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم. -يُْرفَُع َعْن أََحٍد بَْعَد َرُسوِل َّللاَّ  َصلَّى َّللاَّ

 -فائدة لغوية :

َوهََذا َخطَأٌ؛ ِِلَنَّ ُعْثَماَن،  ،ْخَوةٍ قال المؤلف: َوقَاَل بَْعُضهُْم: اِْلََخَواِن يَقَُع َعلَْيِهَما اْسُم إ

بَةٌ لِهََذا  ةٌ فِي اللَُّغِة، َوقَْد اْجتََمَعا َعلَى ِخًَلِف هََذا، َوبِْنيَةُ اللَُّغِة ُمَكذِّ َواْبَن َعبَّاٍس: ُحجَّ

ُ تََعالَى َعلَى لَِساِن نَبِيِِّه اْلقَْوِل؛ ِِلَنَّ بِْنيَةَ التَّْثنِيَِة فِي اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة الَّتِي بِهَا َخاطَبَ   -نَا َّللاَّ

ًَلةُ َوالسًََّلُم  َغْيُر بِْنيَِة اْلَجْمِع بِالثًََّلثَِة فََصاِعًدا، فًََل يَُجوُز ِِلََحٍد أَْن يَقُوَل:  -َعلَْيِه الصَّ

ُجًَلِن قَاُموا، َوَّل اْلَمْرأَتَاِن قُْمَن.  الرَّ

وا فِي هََذا بِقَْولِهِ  [ ٢٨تََعالَى: }َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرقَةُ فَاْقطَُعوا أَْيِديَهَُما{ ]المائدة:  َواْحتَجُّ

ةٍ  ةً بَْعَد َمرَّ ةَ لَهُْم فِيِه؛ ِِلَنَّ لُِكلِّ َواِحٍد ِمْنهَُما يََدْيِن، َواْلَواِجُب قَْطُعهَُما َمرَّ  .َوهََذا َّل ُحجَّ

ِ تََعالَى: }فَقَْد َصغَ  ةَ لَهُْم فِيِه؛ ٦ْت قُلُوبُُكَما{ ]التحريم: َوَذَكُروا قَْوَل َّللاَّ [ َوهََذا َّل ُحجَّ

 اِجُز:ِِلَنَّ فِي لَُغِة اْلَعَرِب إنَّ ُكلَّ اْثنَْيِن ِمْن اْثنَْيِن فَإِنَّهُ يُْخبَُر َعْنهَُما بِلَْفِظ اْلَجْمِع، قَاَل الرَّ 

تَْيِن ... ظَْهَراهَُما ِمْثلَ   فَهََذا بَاٌب َمْضبُوطٌ َّل يُتََعدَّى ظُهُوِر التُّْرَسْينِ  َوَمْهَمهَْيِن قََذفَْيِن َمرَّ

ُروا اْلِمْحَراَب{ ]ص:  ِ تََعالَى: }نَبَأُ اْلَخْصِم إِْذ تََسوَّ وا بِقَْوِل َّللاَّ [ }إِْذ َدَخلُوا ٢١َواْحتَجُّ

[ ٢٢بَْعٍض{ ]ص:  َعلَى َداُوَد فَفَِزَع ِمْنهُْم قَالُوا ّل تََخْف َخْصَماِن بََغى بَْعُضنَا َعلَى

[ ٢٢إلَى قَْوله تََعالَى: }إِنَّ هََذا أَِخي لَهُ تِْسٌع َوتِْسُعوَن نَْعَجةً َولَِي نَْعَجةٌ َواِحَدةٌ{ ]ص: 

ةَ لَهُْم فِيِه، ِِلَنَّهُ َّل نُْكَرةَ فِي ُدُخولِِهَما َوَمَعهَُما َغْيُرهَُما.  َوهََذا َّل ُحجَّ

ِ تََعا ُ أَْن يَأْتِيَنِي بِِهْم َجِميًعا{ ]يوسف: َوَذَكُروا قَْوَل َّللاَّ [ َوهََذا َعلَْيِهْم، ٨٢لَى: }َعَسى َّللاَّ

َواِع، َوَكبِيُرهُْم  َّل لَهُْم؛ ِِلَنَّهُْم َكانُوا ثًََلثَةً: يُوُسُف، َوأَُخوهُ اِْلَْصَغُر اْلُمْحتَبَُس َعْن الصُّ

 [ .٨٢َن لِي أَبِي{ ]يوسف: الَِّذي قَاَل }فَلَْن أَْبَرَح اِلَْرَض َحتَّى يَأْذَ 
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ْوِج  فَإِْن َكاَن اْلَميُِّت تََرَك َزْوَجةً َوأَبََوْيِن، أَْو َماتَْت اْمَرأَةٌ َوتََرَكْت َزْوًجا َوأَبََوْيِن: فَلِلزَّ

ْوَجِة الرُّ  َولِْْلَِب ِمْن اْبنَتِِه  -بُُع، َولِْْلُمِّ الثُّلُُث ِمْن َرْأِس اْلَماِل َكاِمًًل النِّْصُف، َولِلزَّ

ُدُس، َوِمْن اْبنِِه الثُّلُُث، َوُربُُع الثُّلُِث.  السُّ

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

ْوِج، ■  ْوَجِة.)صح َعْن ُعَمَر لَْيَس لِْْلُمِّ فِي ِكْلتَْيِهَما إّلَّ ثُلُُث َما بَقَِي بَْعَد ِميَراِث الزَّ َوالزَّ

ى َعْن َعلِيٍّ َولَْم يَِصحَّ َعْنهُ  َوهَُو  -ْبِن اْلَخطَّاِب، َوُعْثَماَن، َواْبِن َمْسُعوٍد ْوَزْيٍد، َوُروِّ

، َوَمالٍِك، َوأَبِي َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيِّ  ، قَْوُل اْلَحاِرِث اِْلَْعَوِر، َواْلَحَسِن، َوُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ

( -َوأَْصَحابِِهْم   َوهَُو قَْوُل إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ

بُُع، َولِْْلُمِّ ثُلُُث َجِميِع اْلَماِل، َوَما بَقَِي فَلِْْلَِب َوقَاَل فِي اْمَرأٍَة تََرَكْت َزْوَجهَا■   لِْلَمْرأَِة الرُّ

ْوِج النِّْصُف، َولِْْلُمِّ ثُلُُث َما بَقَِي، َولِْْلَِب َما بَقَِي فإَذا فََضَل اِْلَُب اِْلُمَّ  َوأَبََوْيهَا: لِلزَّ

 بَِشْيٍء فَإِنَّ لِْْلُمِّ الثُّلَُث.)ابن سيرين(

 -اآليات واآلثار:

ِه الثُّلُُث{■  : }َوَوِرثَهُ أَبََواهُ فَْلُمِّ ِ َعزَّ َوَجلَّ  قَْوِل َّللاَّ

ا قَ  ا يَِرثُهُ أَبََواهُ.. َوأَمَّ ْولُهُْم ..فَبَاِطٌل، َوِزيَاَدةٌ فِي اْلقُْرآِن َّل قال المؤلف:قالوا: أَْي ِممَّ

 يَُجوُز اْلقَْوُل بِهَا.

ا َعلَى ■  ُل أًُمً ُ لِيََرانِي أُفَضِّ َعْن اْلُمَسيِِّب ْبِن َرافٍِع قَاَل قَاَل اْبُن َمْسُعوٍد: َما َكاَن َّللاَّ

 أٍَب.)صحيح(

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم َصلَّ  -قال المؤلف: فَقَْد َصحَّ َعْن َرُسوِل َّللاَّ أَنَّ َرُجًًل َسأَلَهُ  -ى َّللاَّ

َك، قَاَل: ثُمَّ َمْن »فَقَاَل:  ِ: أُمُّ ِ َمْن أََحقُّ بُِحْسِن ُصْحبَتِي؟ فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاَّ يَا َرُسوَل َّللاَّ

 ِ َك، قَاَل ثُمَّ َمْن يَا َرُسوَل َّللاَّ ِ؟ قَاَل: أُمُّ َك، قَاَل: ثُمَّ َمْن يَا َرُسوَل يَا َرُسوَل َّللاَّ ؟ قَاَل: أُمُّ

ِ؟ قَاَل: ثُمَّ أَبُوكَ  َل اِْلُمَّ « َّللاَّ ًَلةُ َوالسًََّلُم  -فَفَضَّ ْحبَِة  -َعلَْيِه الصَّ َعلَى اِْلَِب فِي ُحْسِن الصُّ

ُ تََعالَى بَْيَن اِْلَِب َواِْلُمِّ بِإِْجَماِعنَا َوإِْجَما - ى َّللاَّ ِعِهْم فِي اْلِميَراِث إَذا َكاَن لِْلَميِِّت َوقَْد َسوَّ

ُدُس{ ]النساء:  [ فَِمْن أَْيَن تَْمنَُعوَن ِمْن ١١َولٌَد َف }َوِلَبََوْيِه لُِكلِّ َواِحٍد ِمْنهَُما السُّ

؟ ..  تَْفِضيلِهَا َعلَْيِه إَذا أَْوَجَب َذلَِك نَصٌّ

ْوَجْيِن[م  1111]َمْسأَلَة ِميَراث الزَّ

ْوجِ  ْوَجِة َولٌَد َذَكٌر أَْو أُْنثَى َوَّل َولَُد َولٍَد َذَكٍر أَْو أُْنثَى، ِمْن  َولِلزَّ النِّْصُف إَذا لَْم يَُكْن لِلزَّ

ْوِج أَْو ِمْن َغْيِرِه ، فَإِْن َكاَن لِْلَمْرأَِة  -َولٍَد َذَكٍر َوإِْن َسفََل  َسَواٌء َكاَن اْلَولَُد ِمْن َذلَِك الزَّ

َوإِْن َسفََل َكَما َذَكْرنَا. فَلَْيَس  -ْنثَى، أَْو اْبُن اْبٍن َذَكٍر، أَْو بِْنُت اْبٍن َذَكٍر اْبٌن َذَكٍر أَْو أُ 

بُُع. ْوِج إّلَّ الرُّ  لِلزَّ

ْوِج اْبٌن َذَكٍر َوَّل أُْنثَى، َوَّل اْبُن اْبٍن َذَكٍر أَْو بِْنُت اْبٍن  بُُع إْن لَْم يَُكْن لِلزَّ ْوَجِة الرُّ َولِلزَّ

ْوَجِة َكاَن اْلَولَُد  -، أَْو بِْنُت اْبِن اْبٍن َذَكٍر َوإِْن َسفََل َمْن َذَكْرنَا َذَكرٍ  َسَواٌء ِمْن تِْلَك الزَّ

 اْلَمْذُكوُر، أَْو ِمْن َغْيِرهَا.
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ْوِج َولٌَد، أَْو َولَُد َولٍَد َذَكٍر  ْوَجِة إّلَّ ال -َكَما َذَكْرنَا  -فَإِْن َكاَن لِلزَّ ثُُّمُن، َوَسَواٌء فَلَْيَس لِلزَّ

بُِع، أَْو الثُُّمِن ،  َكانَْت َزْوَجةٌ َواِحَدةٌ، أَْو اْثنَتَاِن، أَْو ثًََلٌث، أَْو أَْربٌَع: هُنَّ ُشَرَكاُء فِي الرُّ

ي بُْرهَاُن َذلَِك نَصُّ اْلقُْرآِن اْلَمْحفُوِظ، َوَّل ِخًَلَف فِي هََذا أَْصًًل، َوَّل ُحْكَم لَِولَِد اْلبَنَاِت فِ 

 َشْيٍء ِمْن َذلَِك..

 1111]َمْسأَلَة ََل َعْوَل فِي َشْيٍء ِمْن َمَواِريِث اْلفََرائِِض[م

َوَّل َعْوَل فِي َشْيٍء ِمْن َمَواِريِث اْلفََرائِِض َوهَُو أَْن يَْجتَِمَع فِي اْلِميَراِث َذُوو فََرائَِض 

اٍة َّل يَْحتَِملُهَا اْلِميَراُث، ِمْثُل: َزْوجٍ  ، أَْو أُْختَْيِن  ُمَسمَّ أَْو َزْوَجٍة، َوأُْخٍت َشقِيقٍَة َوأُْخٍت ِِلُمٍّ

، أَْو َزْوٍج أَْو َزْوَجٍة َوأَبََوْيِن َواْبنٍَة، أَْو اْبنَتَْيِن فَإِنَّ هَ  ِذِه َشقِيقَتَْيِن أَْو ِِلٍَب، َوأََخَوْيِن ِِلُمٍّ

َوالثُّلُُث، أَْو نِْصٌف َونِْصٌف َوثُلُثَاِن، أَْو  فََرائَِض ظَاِهُرهَا أَنَّهُ يَِجُب النِّْصُف َوالنِّْصفُ 

 نِْصٌف َونِْصٌف َوُسُدٌس، َونَْحُو هََذا...

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

ُد ْبُن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب، َوُمَحمَُّد ■ َُ وَعطَاٌء َوُمَحمَّ قول المؤلف هو قول:ابن َعبَّاٍس

 بُو ُسلَْيَماَن، َوَجِميُع أَْصَحابِنَا، َوَغْيُرهُْم.ْبُن َعلِيِّ ْبِن اْلُحَسْيِن، َوأَ 

ُل َمْن قَاَل بِِه َزْيُد ْبُن ■  يَُحطُّ ُكلُّ َواِحٍد ِمْن فَْرِضِه َشْيئًا َحتَّى يَْنقَِسَم اْلَماُل َعلَْيِهْم.) أَوَّ

، َواْبِن َمْسُعوٍد ثَابٍِت، َوَوافَقَهُ َعلَْيِه ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َوَصحَّ َعْنهُ هََذا، وَ  ُرِوَي َعْن َعلِيٍّ

، َوَصحَّ َعْن ُشَرْيٍح، َونَفٍَر ِمْن التَّابِِعيَن يَِسيٍر  َغْيَر ُمْسنٍَد، َوُذِكَر َعْن اْلَعبَّاِس َولَْم يَِصحَّ

، َوأَْحَمُد(  ،َوبِِه يَقُوُل أَبُو َحنِيفَةَ، َوَمالٌِك، َوالشَّافِِعيُّ

 -اآلثار:

ُل َمْن َعاَل فِي اْلفََرائِِض، َوأَْكثَُر َما بَلََغ َعْن َخاِرَجةَ ■  ْبِن َزْيِد ْبِن ثَابٍِت َعْن أَبِيِه: أَنَّهُ أَوَّ

 بِاْلَعْوِل ِمْثُل ثُلُثَْي َرْأِس اْلفَِريَضِة.)صحيح(

ِ قال المؤلف: هََذا يَْكفِي ِمْن إْبطَاِل هََذا اْلقَْوِل أَنَّهُ ُمْحَدٌث لَْم تَْمِض بِِه ُسنَّ  ةٌ ِمْن َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - لَِف  -َصلَّى َّللاَّ ْن َرآهُ ِمْن السَّ ِ َعلَْيِهْم  -َوإِنََّما هَُو اْحتِيَاطٌ ِممَّ ، -ِرْضَواُن َّللاَّ

 قََصُدوا بِِه اْلَخْيَر.

ن عمرو بن َعْن َعطَاٍء َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل اْلفََرائَِض َّل تَُعوُل.)صحيح ومثله ع■ 

 دينار عن ابن عباس(

َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: أَتََرْوَن الَِّذي أَْحَصى َرْمَل َعالٍِج َعَدًدا َجَعَل فِي َماٍل نِْصفًا ■ 

 َونِْصفًا َوثُلُثًا، إنََّما هَُو نِْصفَاِن، َوثًََلثَةُ أَْثًَلٍث، َوأَْربََعةُ أَْربَاٍع.

ِ ْبِن عَ ■  ِ ْبِن ُعْتبَةَ ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: َخَرْجت أَنَا، َوُزفَُر ْبُن أَْوٍس إلَى َعْن ُعبَْيِد َّللاَّ ْبِد َّللاَّ

ْثنَا ِعْنَدهُ َحتَّى َعَرَض ِذْكُر فََرائِِض اْلَمَواِريِث فَقَاَل اْبُن َعبَّاٍس: ُسْبَحاَن  اْبِن َعبَّاٍس فَتََحدَّ

ِ اْلَعِظيِم أَتََرْوَن الَِّذي أَْحَصى رَ  ْمَل َعالٍِج َعَدًدا َجَعَل فِي َماٍل نِْصفًا َونِْصفًا َوثُلُثًا: َّللاَّ

ُل َمنْ   النِّْصفَاِن قَْد َذهَبَا بِاْلَماِل، أَْيَن َمْوِضُع الثُّلُِث؟ فَقَاَل لَهُ ُزفَُر: يَا اْبَن اْلَعبَّاِس َمْن أَوَّ

ا  اْلتَقَْت ِعْنَدهُ اْلفََرائُِض، َوَدافََع بَْعُضهَا أََعاَل اْلفََرائَِض؟ فَقَاَل: ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب، لَمَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ َوَّل أَيُُّكْم أَخَّ  ِ َما أَْدِري أَيُُّكْم قَدََّم َّللاَّ َر، بَْعًضا، َوَكاَن اْمَرأً َوِرًعا، فَقَاَل: َوَّللَاَّ

 ْلَماَل بِاْلِحَصِص،فََما أَِجُد َشْيئًا هَُو أَْوَسُع ِمْن أَْن أَْقِسَم بَْينَُكْم هََذا ا
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َم َمنْ  ِ لَْو قَدَّ  فَأَْدَخَل َعلَى ُكلِّ ِذي َحقٍّ َما َدَخَل َعلَْيِه ِمْن اْلَعْوِل. قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: َوأَْيُم َّللاَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ َما َعالَْت فَِريَضةٌ؟ فَقَاَل لَهُ ُزفَُر: َوأَيُّهَا يَا اْبَن َعبَّاٍس قَدَّ  ُ َعزَّ قَدََّم َّللاَّ َم َّللاَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ َعْن فَِريَضٍة إّلَّ إلَى فَِريَضٍة، فَهََذا َما  ؟ قَاَل: ُكلُّ فَِريَضٍة لَْم يُْهبِْطهَا َّللاَّ َوَجلَّ

َر فَُكلُّ فَِريَضٍة إَذا َزالَْت َعْن فَْرِضهَا لَْم يَُكْن لَهَا إّلَّ َما بَقَِي، فََذلِكَ  ا َما أَخَّ الَِّذي  قَدََّم، َوأَمَّ

بُِع َّل  ْوُج لَهُ النِّْصُف، فَإِْن َدَخَل َعلَْيِه َما يُِزيلُهُ َرَجَع إلَى الرُّ ا الَِّذي قَدََّم، فَالزَّ َر ، فَأَمَّ  أَخَّ

 يَُزايِلُهُ َعْنهُ َشْيٌء.

بُُع، فَإِْن َزالَْت َعْنهُ َصاَرْت إلَى الثُُّمِن َّل يَُزايِلُهَا ْوَجةُ لَهَا الرُّ  َعْنهُ َشْيٌء. َوالزَّ

ُدِس  َواِْلُمُّ لَهَا الثُّلُُث فَإِْن َزالَْت َعْنهُ بَِشْيٍء ِمْن اْلفََرائِِض َوَدَخَل َعلَْيهَا َصاَرْت إلَى السُّ

. ُ َعزَّ َوَجلَّ  َّل يَُزايِلُهَا َعْنهُ َشْيٌء، فَهَِذِه اْلفََرائُِض الَّتِي قَدََّم َّللاَّ

َر: فَِريَضةُ  اِْلََخَواِت َواْلبَنَاِت لَهُنَّ النِّْصُف فََما فَْوَق َذلَِك، َوالثُّلُثَاِن، فَإَِذا  َواَلَّتِي أَخَّ

 أََزالَْتهُنَّ اْلفََرائُِض َعْن َذلَِك لَْم يَُكْن لَهُنَّ إّلَّ َما يَْبقَى.

َر: بُِدَئ بَِمْن قَدَّمَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ َوَما أَخَّ َوأُْعِطَي َحقَّهُ َكَمًًل، فَإِْن بَقَِي  فَإَِذا اْجتََمَع َما قَدََّم َّللاَّ

َر، َوإِْن لَْم يَْبَق َشْيٌء فًََل َشْيَء لَهُ؟ فَقَاَل لَهُ ُزفَُر: فََما َمنََعك يَا اْبَن  َشْيٌء َكاَن لَِمْن أَخَّ

ْأِي؟ قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: ِهبَتُهُ.)صحيح(  َعبَّاٍس أَْن تُِشيَر َعلَْيِه بِهََذا الرَّ

َ تََعالَى لَْم يُِرْد قَطُّ إْعطَاَء فََرائَِض َّل قال ا لمؤلف: َوَّل يَُشكُّ ُذو ُمْسَكِة َعْقٍل فِي أَنَّ َّللاَّ

ةَ قَْوِل اْبِن َعبَّاٍس. إْحَداهَا  الَّتِي  -يََسُعهَا اْلَماُل، َوَوَجْدنَا ثًََلَث ُحَجٍج قَاِطَعٍة ُموِجبٍَة ِصحَّ

ى، َعلَى َمْن َحطَّهُ َعْن َذَكَر ِمْن تَْقِديِم َمْن لَ  ُ تََعالَى قَطُّ َعْن فَْرٍض ُمَسًمً ْم يَُحطَّهُ َّللاَّ

 اْلفَْرِض اْلُمَسمَّى إلَى أَْن َّل يَُكوَن لَهُ إّلَّ َما بَقَِي.

ُ تََعالَى ِمي -َوالثَّانِيَةُ  َراثَهُ َعلَى ُكلِّ أَنَّهُ بَِضُروَرِة اْلَعْقِل َعَرْفنَا أَنَّ تَْقِديَم َمْن أَْوَجَب َّللاَّ

ْيِن َعلَى ِديٍن  َحاٍل، َوَمْن َّل يَْمنَُعهُ ِمْن اْلِميَراِث َمانٌِع أَْصًًل، إَذا َكاَن هَُو َواْلَميُِّت ُحرَّ

ُ تََعالَى قَطُّ ِمْن اْلِميَراِث َّل   َواِحٍد، َعلَى َمْن قَْد يَِرُث َوقَْد َّل يَِرُث؛ ِِلَنَّ َمْن لَْم يَْمنَْعهُ َّللاَّ

ُروَرِة نَْدِري  ُ تََعالَى لَهُ، َوُكلُّ َمْن قَْد يَِرُث َوقَْد َّل يَِرُث، فَبِالضَّ ا َجَعَل َّللاَّ يَِحلُّ َمْنُعهُ ِممَّ

.  أَنَّهُ َّل يَِرُث إّلَّ بَْعَد َمْن يَِرُث َوَّل بُدَّ

ْوَجْيِن َواِْلَبََوْيِن يَِرثُوَن أَبًَدا َعلَى ُكلِّ حَ   اٍل.َوَوَجْدنَا الزَّ

 َوَوَجْدنَا اِْلََخَواِت قَْد يَِرْثَن َوقَْد َّل يَِرْثَن.

.  َوَوَجْدنَا اْلبَنَاِت َّل يَِرْثَن إّلَّ بَْعَد ِميَراِث َمْن يَِرُث َمَعهُنَّ

َ َعزَّ َوَجلَّ أَْن نَْنظَُر فِيَمْن َذَكْرنَا فَإِْن َوَجْدنَا اْلَماَل يَتَِّسُع لِفََرائِِضِهنَّ أَْيقَنَّ  -َوالثَّالِثَةُ  ا أَنَّ َّللاَّ

َي لَهُْم فِيهَا فِي اْلقُْرآِن، َوإِْن َوَجْدنَا اْلَماَل َّل  أََراَدهُْم فِي تِْلَك اْلفَِريَضِة نَْفِسهَا بَِما ُسمِّ

ْن َذَكْرنَا قَْد اتَّ  فََق َجِميُع أَْهِل يَتَِّسُع لِفََرائِِضِهْم نَظَْرنَا فِيِهْم َواِحًدا َواِحًدا، فََمْن َوَجْدنَا ِممَّ

ُروَرِة َعلَى أَنَّهُ لَْيَس لَهُ فِي تِْلَك اْلفَِريَضِة َما  ْسًَلِم اتِّفَاقًا َمْقطُوًعا بِِه َمْعلُوًما بِالضَّ اْْلِ

َ تََعالَى لَْم يُِرْدهُ قَطُّ فِيَما نَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ فِي اْلقُْرآِن أَْيقَنَّا قَْطًعا أَنَّ َّللاَّ صَّ َعلَْيِه فِي َذَكَر َّللاَّ

نَّهُ قَْد اْلقُْرآِن فَلَْم نُْعِطِه إّلَّ َما اُتُّفَِق لَهُ َعلَْيِه فَإِْن لَْم يُتَّفَْق لَهُ َعلَى َشْيٍء لَْم نُْعِطِه َشْيئًا، ِِلَ 

 َصحَّ أَْن َّل ِميَراَث لَهُ فِي النُُّصوِص فِي اْلقُْرآِن.

ْن َذَكْرنَا قَدْ  ُ تََعالَى  َوَمْن َوَجْدنَا ِممَّ اْختَلََف اْلُمْسلُِموَن فِيِه. فَقَالَْت طَائِفَةٌ: لَهُ َما َسمَّى َّللاَّ
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 لَهُ فِي اْلقُْرآِن.

َوقَالَْت طَائِفَةٌ: لَْيَس لَهُ إّلَّ بَْعُض اْلُمَسمَّى فِي اْلقُْرآِن، َوَجَب َوَّل بُدَّ يَقِينًا أَْن يُْقَضى لَهُ 

، إْذ لَْم يَأِْت فِي بِاْلَمْنُصوِص فِي اْلقُْرآنِ  ، َوأَْن َّل يُْلتَفََت إلَى قَْوِل َمْن قَاَل بِِخًَلِف النَّصِّ

: فَإِنَّهَا َّل تَلْ  ، َواِْلُْختَْيِن لِْْلُمِّ ْوِج، َواِْلُمِّ ا َمْسأَلَةُ: الزَّ َزُم تَْصِحيِح َدْعَواهُ بِنَصٍّ آَخَر.. َوأَمَّ

ْخَوِة.أَبَا ُسلَْيَماَن َوَمْن َوافَقَهُ مِ  ُدِس بِاِّلْثنَْيِن ِمْن اْْلِ ْن يَُحطُّ اِْلُمَّ إلَى السُّ  مَّ

ْخَوِة  ُدِس إّلَّ بِثًََلثٍَة ِمْن اْْلِ ا نَْحُن َوَمْن أََخَذ بِقَْوِل اْبِن َعبَّاٍس فِي أَْن َّل يَُحطَّ إلَى السُّ َوأَمَّ

ِ تََعالَى التَّ  -فََصاِعًدا؟ فََجَوابُنَا فِيهَا  ْوَج َواِْلُمَّ يَِرثَاِن بُِكلِّ َوْجٍه، َوفِي َوبِاّلَِلَّ ْوفِيُق. أَنَّ الزَّ

 ُكلِّ َحاٍل.

، فَقَْد يَِرثَاِن َوقَْد َّل يَِرثَاِن، فًََل يَُجوُز َمْنُع َمْن نَْحُن َعلَى يَقِيٍن ِمْن أَ  ا اِْلُْختَاِن لِْْلُمِّ نَّ َوأَمَّ

َ تََعالَى أَْوَجَب لَهُ اْلِميَراَث فِ  ي ُكلِّ َحاٍل َوأَبًَدا، َوَّل يَُجوُز تَْوِريُث َمْن قَْد يَِرُث َوقَْد َّل َّللاَّ

 ُ يَِرُث إّلَّ بَْعَد تَْوِريِث َمْن نَْحُن َعلَى يَقِيٍن ِمْن ُوُجوِب تَْوِريثِِه َوبَْعَد اْستِيفَائِِه َما نَصَّ َّللاَّ

َذهُ الَِّذي قَْد َّل يَِرُث، َوإِْن لَْم يَْفُضْل َشْيٌء لَْم تََعالَى لَهُ َعلَْيِه، فَإِْن فََضَل َعْنهُ َشْيٌء أَخَ 

يَُكْن لَهُ َشْيٌء، إْذ لَْيَس فِي ُوْسِع اْلُمَكلَِّف إّلَّ هََذا، أَْو ُمَخالَفَةُ اْلقُْرآِن بِالدَّْعَوى بًَِل 

ْوِج النِّْصُف بِاْلقُْرآِن، َولِْْلُمِّ الثُّلُُث بِاْلقُرْ  ُدُس، فَلَْيَس بُْرهَاٍن: فَلِلزَّ آِن، فَلَْم يَْبَق إّلَّ السُّ

ْخَوِة لِْْلُمِّ َغْيُرهُ، إْذ لَْم يَْبَق لَهُْم ِسَواهُ  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -لإِْلِ  َوبِاّلَِلَّ

[م ة أِلُم   1111]َمْسأَلَة ِميَراث األخ أَْو اأْلُُخوَّ

ا ِِلٍَب، َوإِْن َماَت َوتََرَك َولًَدا َذَكًرا أَْو أُْنثَى، أَ  ْو َولََد َولٍَد َذَكٍر َكَذلَِك، أَْو تََرَك أَبًا أَْو َجًدً

: فًََل ِميَراَث لَِولَِد اِْلُمِّ أَْصًًل، فَإِْن لَْم يَتْ  ، أَْو إْخَوةً ِِلُمٍّ ، أَْو أُْختًا ِِلُمٍّ ُرْك َوتََرَك أًَخا ِِلُمٍّ

ْن َذَكْرنَا: فَلِْْلَِخ لِْْلُمِّ السُّ  ُدُس فَقَْط، فَإِْن َكاَن أُْختًا أََحًدا ِممَّ ُدُس فَقَْط، َولِْْلُْخِت لِْْلُمِّ السُّ

ُل الذََّكُر َعلَى اِْلُْنثَى، َوَكَذلَِك إْن  : فَلَهَُما الثُّلُُث بَْينَهَُما َعلَى السََّواِء، َّل يُفَضَّ َوأًَخا ِِلُمٍّ

ُدُس فِي َمْسأَلَِة َكانُوا َجَماَعةً: فَالثُّلُُث بَْينَهُْم َشْرًعا َسَواءٌ  ، َوَكَذلَِك إْن َوَجَب لَهُْم السُّ

 اْلَعْوِل َوَّل فَْرَق.

ِ تََعالَى: }َوإِْن َكاَن َرُجٌل يُوَرُث َكًللَةً أَِو اْمَرأَةٌ َولَهُ أٌَخ أَْو أُْخٌت  بُْرهَاُن َذلَِك قَْوُل َّللاَّ

ُدُس فَإِْن َكانُوا أَكْ  ثََر ِمْن َذلَِك فَهُْم ُشَرَكاُء فِي الثُّلُِث{ ]النساء: فَلُِكلِّ َواِحٍد ِمْنهَُما السُّ

ا ِِلُمٍّ ١٢ ا ِِلٍَب، َوإِمَّ ا َشقِيٌق، َوإِمَّ َوَّل  -[ ... فََوَجْدنَا: َمْن يَِرثُهُ إْخَوةٌ أَْو أََخَواِن أَْو أٌَخ: إمَّ

فَهَُو  -َوإِْن َعًَل  -َّل أََب َوَّل َجدَّ ِِلٍَب وَ  -َوإِْن َسفََل  -َولََد لَهُ َوَّل اْبنَةَ، َوَّل َولََد اْبِن َذَكٍر 

 َكًَللَةٌ، ِميَراثُهُ َكًَللَةٌ بِإِْجَماٍع َمْقطُوٍع َعلَْيِه ِمْن ُكلِّ ُمْسلٍِم.

فَاِت َشْيٌء فَقَْد اُْختُلَِف فِيِه: أَهَُو َكًَللَةٌ أَْم َّل؟ فَلَْم  يَُجْز َوَوَجْدنَا أَنَّ َمْن نَقََص ِمْن هَِذِه الصِّ

ْجَماِع اْلُمتَيَقَِّن الثَّابِِت  ِ تََعالَى إّلَّ بِاْْلِ ًرا  -أَْن يَْقطََع َعلَى ُمَراِد َّللاَّ ا ُمفَسِّ  -إَذا لَْم نَِجْد نًَصً

ْخَوةُ َكْيَف َكانُوا، إّلَّ َحْيُث يُْعَدُم ُكلُّ َمْن َذَكْرنَا، إّلَّ أَْن  فََوَجَب بِهََذا أَْن َّل يَِرَث اْْلِ

وِجَب ِميَراَث بَْعِضِهْم نَصٌّ َصِحيٌح فَيُوقَُف ِعْنَدهُ، َولَْيَس َذلَِك إّلَّ فِي َمْوِضَعْيِن فَقَْط: يُ 

َوهَُو اِْلَُخ الشَّقِيُق، أَْو لِْْلَِب َمَع اِّلْبنَِة فََصاِعًدا، َوأُْخٌت ِمْثلُهُ َمَعهُ فََصاِعًدا، َما لَْم 

. َواْلَمْوِضُع الثَّانِي: اِْلُْخُت َكَذلَِك َمَع اْلبِْنِت، أَْو اْلبَنَاِت َحْيُث َّل يَْستَْوِف اْلبَنَاُت الثُّلُثَْينِ 

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -َعاِصَب لِْلَميِِّت فَقَْط   َوبِاّلَِلَّ
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 -أقوال الصحابة والفقهاء:

، َوأَْحَمَد،■ َوأَبِي ُسلَْيَماَن،  قول المؤلف هو قول: أَبِي َحنِيفَةَ، َوَمالٍِك، َوالشَّافِِعيِّ

 َوَغْيِرِهْم.

ْخَوةَ لِْْلُمِّ يَْقِسُموَن الثُّلَُث لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اِْلُْنثَيَْيِن .)روى عن ابن عباس(■   اْْلِ

ْم تَِصحَّ َعْن اْبِن َعبَّاٍس إّلَّ فِي ■  ََ اِْلََخ لِْْلُمِّ َواِْلُْخَت لِْْلُمِّ يَِرثَاِن َمَع اِْلَِب. ) َف

ُدِس َعْن الثُّلُِث فَقَْط السُّ  وهَا إلَى السُّ ْخَوةُ ِمْن ِميَراِث اِْلُمِّ فََردُّ ُدِس الَِّذي َحطَّهُ اْْلِ

 َواْلَمْشهُوُر َعْنهُ ِخًَلفُهَا(

 1111/1111م]َمْسأَلَة ِميَراث الذََّكَر[

اْبنَةً َواْبنًا فَأَْكثََر، أَْو اْثنَْيِن َوبِْنتَْيِن َوَمْن تََرَك اْبنًا َواْبنَةً، أَْو اْبنًا َواْبنَتَْيِن فََصاِعًدا، أَْو 

 فَأَْكثََر: فَلِلذََّكِر َسْهَماِن، َولِْْلُْنثَى َسْهٌم. هََذا نَصُّ اْلقُْرآِن، َوإِْجَماٌع ُمتَيَقٌَّن.

 -َكِر ِمْثُل َحظِّ اِْلُْنثَيَْيِن َكَذلَِك أَْيًضا لِلذَّ  -َواِْلَُخ، َواِْلُْخُت اِْلَِشقَّاُء أَْو لِْْلَِب فَقَْط فََصاِعًدا 

 َوهََذا نَصُّ اْلقُْرآِن، َوإِْجَماٌع ُمتَيَقٌَّن.

ة اأْلَِشقَّاء واألخوة أِلَب[م  1111:1111]َمْسأَلَة ِميَراث اأْلُُخوَّ

َمَعهُ: لَْم يَِرْث  فَإِْن َكاَن أٌَخ َشقِيٌق َواِحٌد فَأَْكثَُر، َوَمَعهُ أُْخٌت َشقِيقَةٌ فَأَْكثَُر، أَْو َّل أُْختَ 

 هَاهُنَا اِْلَُخ لِْْلَِب، َوَّل اِْلُْخُت لِْْلَِب َشْيئًا.

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوهََذا نَصُّ قَْوِل َرُسوِل َّللاَّ فََما أَْبقَْت اْلفََرائُِض فَِْلَْولَى َرُجٍل » -َصلَّى َّللاَّ

ْن لَْم يَْقُرْب َوإِْجَماٌع ُمتَيَقٌَّن أَْيًضا، َواِْلَقْ « َذَكرٍ  َرُب بِاِْلُمِّ َوقَْد اْستََويَا فِي اِْلَِب أَْولَى ِممَّ

.  بِاِْلُمِّ بَِضُروَرِة اْلِحسِّ

قِيقَِة النِّْصُف، َولِْْلَِخ  َوَمْن تََرَك أُْختًا َشقِيقَةً، َوأًَخا ِِلٍَب، أَْو إْخَوةً ُذُكوًرا ِِلٍَب: فَلِلشَّ

ْخَوِة ِمنْ  َوهََذا إْجَماٌع ُمتَيَقٌَّن، َونَصُّ اْلقُْرآِن  -َوإِْن َكثُُروا  -اِْلَِب: َما بَقَِي  لِْْلَِب أَْو اْْلِ

نَِّة.  َوالسُّ

قِيقَتَْيِن فََصاِعًدا الثُّلُثَا ِن، فَإِْن تََرَك أُْختَْيِن َشقِيقَتَْيِن فََصاِعًدا، أَْو أًَخا، أَْو إْخَوةً ِِلٍَب: فَلِلشَّ

ْخَوِة لِْْلَِب، َكَما قُْلنَا.َوَما بَقَِي: فَلِْْلَخِ   ، أَْو اْْلِ

قِيقَِة النِّْصُف، َولِلَّتِي لِْْلَِب أَ  ْو فَإِْن تََرَك أُْختًا َشقِيقَةً، َوأُْختًا ِِلٍَب، أَْو أََخَواٍت لِْْلَِب: فَلِلشَّ

ُدُس فَقَْط  ِ تََعالَ  -َوإِْن َكثُْرَن  -اللََّواتِي لِْْلَِب: السُّ ى: }فَإِْن َكانَتَا اْثنَتَْيِن فَلَهَُما لِقَْوِل َّللاَّ

ا تََرَك{ ]النساء:   [ فَلَْم يَْجَعْل تََعالَى لِْْلََخَواِت َوإِْن َكثُْرَن إّلَّ الثُّلُثَْيِن.١٧٤الثُّلُثَاِن ِممَّ

: َكاَن لَهَا ُسُدٌس َخاِمٌس َوَكَذلَِك لَْو َكاَن أًَخا ِِلُ  .فَإِْن تََرَك أَْيًضا أُْختًا ِِلُمٍّ  مٍّ

: فَالثُّلُُث  ، أَْو أًَخا، أَْو أُْختًا، أَْو إْخَوةً َكثِيًرا ِِلُمٍّ ، أَْو أُْختَاِن ِِلُمٍّ اْلبَاقِي فَإِْن َكاَن أََخَواِن ِِلُمٍّ

 َوهََذا نَصٌّ َكَما أَْوَرْدنَا، َوإِْجَماٌع ُمتَيَقٌَّن. -لَهَُما أَْو لَهُْم أَْو لَهُنَّ 

، أَْو فَإِْن تََرَك َشقِيقَ  قِيقَتَْيِن: الثُّلُثَاِن " َولِْلَعمِّ ا، فَلِلشَّ تَْيِن َوأََخَواٍت ِِلٍَب، َواْبَن َعمٍّ أَْو َعًمً

َوهََذا َدلِيُل النَّصِّ َوإِْجَماٌع ُمتَيَقٌَّن إّلَّ َشْيئًا  -ِّلْبِن اْلَعمِّ َما بَقَِي، َوَّل َشْيَء لِلََّواتِي لِْْلَِب 

: أَنَّ الثُّلَُث اْلبَاقِي لِلََّواتِي لِْْلَِب، َولَْم يَقُْل َذلَِك َحْيُث يُوَجُد  ُذِكَر َعْن اْلَحَسنِ  اْلبَْصِريِّ

 َعاِصٌب َذَكٌر.

، َوأََخَواٍت أَْو أُْختًا ِِلٍَب، أَْو إْخَوةً ِِلٍَب،  َوَكَذلَِك لَْو تََرَك أُْختَْيِن َشقِيقَتَْيِن، َوأُْختَْيِن ِِلُمٍّ
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قِيقَتَ  َوَّل َشْيَء لِْْلُْخِت لِْْلَِب،  -ْيِن فََصاِعًدا: الثُّلُثَاِن، َولِْلبِْنتَْيِن لِْْلُمِّ فََصاِعًدا الثُّلُُث فَلِلشَّ

ْخَوِة لِْْلَِب  ، َكَما َذَكْرنَا، َوإِْجَماٌع ُمتَيَقٌَّن  -َوَّل لِْْلََخَواِت لِْْلَِب، َوَّل لِإْلِ َوهََذا َدلِيُل النَّصِّ

 .َمْقطُوٌع بِهِ 

ْخَوِة  قِيقَِة: النِّْصُف، َوَما بَقَِي بَْيَن اْْلِ َولَْو تََرَك أُْختًا َشقِيقَةً َوإِْخَوةً َوأََخَواٍت لِْْلَِب، فَلِلشَّ

ُدِس  ُدُس َوَّل يَِزْدَن َعلَى السُّ َواِْلََخَواِت لِْْلَِب، َما لَْم يَتََجاَوْز َما يَِجُب لِْْلََخَواِت السُّ

 اْلبَاقِي لِلذََّكِر َوْحَدهُ. أَْصًًل، َويَُكونُ 

قِيقَتَْيِن، َواْلبَاقِي لِْْلَِخ  فَإِْن َكانَتَا َشقِيقَتَْيِن، َوأُْختًا أَْو أََخَواٍت ِِلٍَب، َوأًَخا ِِلٍَب: فَالثُّلُثَاِن لِلشَّ

 الذََّكِر، َوَّل َشْيَء لِْْلُْخِت لِْْلَِب، َوَّل لِْْلََخَواِت لِْْلَِب.

 -اآلثار:

، َوإِْخَوٍة عَ ■  ْن َمْسُروِق ْبِن اِْلَْجَدِع قَاَل: َكاَن اْبُن َمْسُعوٍد يَقُوُل فِي أََخَواٍت ِِلٍَب َوأُمٍّ

ُكوِر ُدوَن  : الثُّلُثَاِن، َوَسائُِر اْلَماِل لِلذُّ َوأََخَواٍت ِِلٍَب: لِْْلََخَواِت ِمْن اِْلَِب َواِْلُمِّ

نَاِث.)صحيح(  اْْلِ

: فََجَعَل َما بَقَِي ِمْن َعْن َمْسُروٍق: أَ ■  ِ فِي أََخَواٍت ِِلٍَب َوأُمٍّ نَّهُ َكاَن يَأُْخُذ بِقَْوِل َعْبِد َّللاَّ

نَاِث، فََخَرَج إلَى اْلَمِدينَِة فََجاَء َوهَُو يََرى أَْن يُْشِرَك بَْينَهُْم، فَقَالَ  ُكوِر ُدوَن اْْلِ  الثُّلُثَْيِن لِلذُّ

ِ، أَلَقِيت أََحًدا هَُو أَْثبَُت فِي نَْفِسك ِمْنهُ؟ قَاَل: َّل، لَهُ َعْلقََمةُ: َما َردُّك عَ  ْن قَْوِل َعْبِد َّللاَّ

اِسِخيَن فِي اْلِعْلِم.  َولَِكْن لَقِيت َزْيَد ْبَن ثَابٍِت فََوَجْدته فِي الرَّ

، َوإِ ■  ِ ْبِن َمْسُعوٍد: أَنَّهُ قَاَل فِي أُْختَْيِن ِِلٍَب َوأُمٍّ ْخَوٍة َوأََخَواٍت ِِلٍَب: إنَّ لِلَّتَْيِن َعْن َعْبِد َّللاَّ

نَاِث  ُكوِر ُدوَن اْْلِ : الثُّلُثَْيِن، فََما بَقَِي فَلِلذُّ َكْت بَْينَهُْم، فََجَعلَْت  -لِْْلَِب َواِْلُمِّ َوأَنَّ َعائَِشةَ َشرَّ

 َما بَقَِي بَْعَد الثُّلُثَْيِن لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اِْلُْنثَيَْيِن.

ِ تََعالَى: }َوإِْن َكانُوا إِْخَوةً قال ال مؤلف: اْحتَجَّ َمْن َخالََف اْبَن َمْسُعوٍد بِظَاِهِر قَْوِل َّللاَّ

ةٌ ١٧٤ِرَجاّل َونَِساًء فَلِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اِلُْنثَيَْيِن{ ]النساء:  ا اْْليَةُ: فَِهَي ُحجَّ [.. َوأَمَّ

َ تََعالَى إنَّمَ  ْخَوةُ َواِْلََخَواُت بِالتَّْعِصيِب، َّل فِيَما َعلَْيِهْم؛ ِِلَنَّ َّللاَّ ا قَاَل َذلَِك فِيَما يَِرثُهُ اْْلِ

َوِرثَهُ اِْلََخَواُت بِاْلفَْرِض اْلُمَسمَّى، َوالنَّصُّ قَْد َصحَّ بِأَْن َّل يَِرَث اِْلََخَواُت بِاْلفَْرِض 

 اْلُمَسمَّى أَْكثََر ِمْن الثُّلُثَْيِن.

ا أَْو َوقَْد أَْجَمَع ا ْلُمَخالِفُوَن لَنَا: َعلَى أَنَّ َمْن تََرَك أُْختًا َشقِيقَةً، َوَعْشَر أََخَواٍت ِِلٍَب، َوَعًمً

ُدُس فَقَْط، َواْلبَاقِي لَِمْن َذَكْرنَا. ، أَْو اْبَن أٍَخ: فَإِنَّهُ لَْيَس لِْْلََخَواِت لِْْلَِب إّلَّ السُّ  اْبَن َعمٍّ

، أَْو  َوأَْجَمُعوا َعلَى أَنَّهُ  ا أَْو اْبَن َعمٍّ لَْو تََرَك أُْختَْيِن َشقِيقَتَْيِن، َوَعْشَر أََخَواٍت ِِلٍَب، َوَعًمً

اْبَن أٍَخ: أَنَّ اللََّواتِي لِْْلَِب َّل يَِرْثَن َشْيئًا أَْصًًل، فَِمْن أَْيَن َوَجَب أَْن يَِرْثَن َمَع اِْلَِخ، َوَّل 

، َوَّل َمعَ  ِ  يَِرْثَن َمَع اْلَعمِّ ، َوَّل َمَع اْبِن اِْلَِخ؟ َوقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -اْبِن اْلَعمِّ َصلَّى َّللاَّ

 « ..أَْلِحقُوا اْلفََرائَِض بِأَْصَحابِهَا، فََما أَْبقَْت اْلفََرائُِض فَِْلَْولَى َرُجٍل َذَكرٍ : »-َوَسلََّم 

َل اْلَمِدينَِة يُْشِرُكوَن بَْينَهُْم، قَاَل اِْلَْعَمُش: َوَكاَن قَاَل َمْسُروٌق َرأَْيت َزْيَد ْبَن ثَابٍِت َوأَهْ ■ 

، َوإِْخَوٍة ِِلٍَب: لِهَِذِه النِّْصُف، ثُمَّ يَْنظُُر: فَإِْن َكاَن إَذا  اْبُن َمْسُعوٍد يَقُوُل فِي أُْخٍت ِِلٍَب َوأُمٍّ

ُدِس لَمْ  ُكوَر أََصابَهَا أَْكثَُر ِمْن السُّ ُدِس، َوإَِذا أََصابَهَا أَقَلُّ ِمْن  قَاَسَم بِهَا الذُّ يُِزْدهَا َعلَى السُّ

ُدِس: قَاَسَم بِهَا  ٍد  -السُّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َوَكاَن َغْيُرهُ ِمْن أَْصَحاِب ُمَحمَّ  -َصلَّى َّللاَّ
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 ِن.يَقُولُوَن: لِهَِذِه النِّْصُف، َوَما بَقَِي لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اِْلُْنثَيَيْ 

َجاُل ُدوَن ■  َعْن َزْيِد ْبِن ثَابٍِت أَنَّهُ قَاَل فِيهَا: هََذا ِمْن قََضاِء أَْهِل اْلَجاِهلِيَِّة: أَْن يَِرَث الرِّ

 النَِّساِء.

 1729:1726]َمْسأَلَة ِميَراث األبن وأبن األبن[م

ْوُج  َوَّل يَِرُث َمَع اِّلْبِن الذََّكِر أََحٌد إّلَّ اْلبَنَاُت، َواِْلَبُ  ، َواْلَجدُّ َواْلَجدَّةُ، َوالزَّ َواِْلُمُّ

ْوَجةُ، فَقَْط.  َوالزَّ

ا،  هُ أُمَّ َولَِد أَبِيِه، َوَكاَن اْلَولَُد ُحًرً ِة َواِْلََمِة َسَواٌء فِي اْلِميَراِث إَذا َكانَْت أُمُّ َوإِْن َوَولَُد اْلُحرَّ

هُ أََمةً لَِغْيِر أَبِيِه، َوهََذا كُ  لُّهُ ُعُموُم اْلقُْرآِن َوإِْجَماٌع ُمتَيَقٌَّن ،َوَّل يَِرُث بَنُو اِّلْبِن َكانَْت أُمُّ

هُْم ، َوَّل يَِرُث بَنُو اِْلَِخ الشَّقِيِق أَْو لِْْلَِب َمَع أٍَخ  -َمَع اِّلْبِن الذََّكِر َشْيئًا  أَبَاهُْم َكاَن أَْو َعمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بِيِّ َوهََذا نَصُّ َكًَلِم النَّ  -َشقِيٍق أَْو ِِلٍَب  فَِْلَْولَى »فِي قَْولِِه:  -َصلَّى َّللاَّ

 َوإِْجَماٌع ُمتَيَقٌَّن.« َرُجٍل َذَكرٍ 

ُكوِر َما بَقَِي.  َوَمْن تََرَك اْبنَةً، َوبَنِي اْبٍن ُذُكوًرا: فًَِلْبنَتِِه النِّْصُف َولِبَنِي اِّلْبِن الذُّ

فَإِْن  -فََصاِعًدا، َوبَنِي اْبٍن ُذُكوًرا فَلِْلبِْنتَْيِن الثُّلُثَاِن، َوَما بَقَِي فَلِبَنِي اِّلْبِن فَإِْن تََرَك اْبنَتَْيِن 

ثَاِن، لَْم يَْتُرْك اْبنَةً، َوَّل َولًَدا، َوتََرَك بِْنَت اْبٍن، فَلَهَا النِّْصُف، فَإِْن َكانَتَا اْثنَتَْيِن، فَلَهَُما الثُّلُ 

 نَاِت اْبٍن َوبَنِي اْبٍن: فَاْلَماُل بَْينَهُْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اِْلُْنثَيَْيِن.فَإِْن تََرَك بَ 

أَْو فَإِْن تََرَك اْبنَةً َواْبنَةَ اْبٍن، أَْو بِْنتَْي اْبٍن، أَْو بَنَاِت اْبٍن: فَلًِِلْبنَِة النِّْصُف َولِبِْنِت اِّلْبِن، 

ُدُس فَقَْط لَبِْنتَْي اِّلْبِن، أَْو لِبَنَاِت   َواْلبَاقِي لِْلَعاِصِب. -َوإِْن َكثُْرَن  -اِّلْبِن: السُّ

، أَْو أًَخا، أَْو اْبَن أٍَخ: فَلِْلبِْنتَْيِن الثُّلُثَاِن، ا َواْبَن َعمٍّ َويَُكوُن  فَإِْن تََرَك اْبنَتَْيِن َوبَنَاِت اْبٍن َوَعًمً

، أَوْ  ، أَْو ِّلْبِن اْلَعمِّ َوَّل َشْيَء لِبَنَاِت اِّلْبِن، َوهََذا ُكلُّهُ  -لِْْلَِخ، أَْو ِّلْبِن اِْلَِخ  َما بَقَِي لِْلَعمِّ

ُ تََعالَى اْْلَن.  نَصٌّ َوإِْجَماٌع ُمتَيَقٌَّن، إّلَّ فِي َمْسأَلٍَة َواِحَدٍة نَْذُكُرهَا إْن َشاَء َّللاَّ

ثُمَّ يَْنظُُر:  -َوإِنَاثًا: فَلِْلبِْنِت النِّْصُف  َمْسأَلَةٌ: َوَمْن تََرَك اْبنَةً َوبَنِي اْبٍن ُذُكوًرا - ١٧٢٢

ُدُس فَأَقَلُّ قَاَسْمَن، َوإِْن َوقََع لَهُنَّ أَْكثَُر لَْم يَِزْدنَ  َعلَى  فَإِْن َوقََع لِبَنَاِت اِّلْبِن بِاْلُمقَاَسَمِة السُّ

ُدِس.  السُّ

: فَلِْلبِْنتَْيِن الثُّلُثَاِن، َواْلبَاقِي لُِذُكوِر َولَِد اْلَولَِد ُدوَن فَإِْن تََرَك اْبنَتَْيِن َوبَنِي اْبٍن ُذُكوًرا َوإِنَاثًا

نَاِث.  اْْلِ

ُدُس،  فَإِْن تََرَك اْبنَةً، َوبِْنَت اْبٍن، َوبَنِي اْبِن اْبٍن: فَلِْلبِْنِت النِّْصُف، َولِبِْنِت اِّلْبِن السُّ

نَاِث َواْلبَاقِي لُِذكُ  -َوَكَذلَِك لَْو ُكنَّ أَْكثََر  َوهَُو قَْوُل اْبِن َمْسُعوٍد،  -وِر َولَِد اْلَولَِد ُدوَن اْْلِ

َكُر ِمْن َولَِد اْلَولَِد َمْن فِي  َوَعْلقََمةَ، َوأَبِي ثَْوٍر، َوأَبِي ُسلَْيَماَن: َوقَاَل آَخُروَن: بَْل يُقَاِسُم الذَّ

نَاِث َويُقَاِسُم أَْيًضا َولَُد اْلَولَ  اتِِه، لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اِْلُْنثَيَْيِن، َوهََذا َخطَأٌ، َدَرَجتِِه ِمْن اْْلِ ِد َعمَّ

قَائِِق، َسَواًء  ْخَوِة َواِْلََخَواِت لِْْلَِب َمَع اِْلُْخِت َواِْلََخَواِت الشَّ ِة فِي اْْلِ ةُ فِيِه َكاْلُحجَّ َواْلُحجَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِ -َسَواًء، َحْرفًا َحْرفًا   يُق.. َوبِاّلَِلَّ

 1111]َمْسأَلَة ِميَراث اْلَجدَّة[م

قال ابن حزم:َواْلَجدَّةُ تَِرُث الثُّلَُث إَذا لَْم يَُكْن لِْلَميِِّت أُمٌّ َحْيُث تَِرُث اِْلُمُّ الثُّلَُث، َوتَِرُث 

. ُدَس، إَذا لَْم يَُكْن لِْلَميِِّت أُمٌّ ُدَس َحْيُث تَِرُث اِْلُمُّ السُّ  السُّ
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، َكَما تَِرُث لَْو لَْم يَُكْن َحيًًا..َوتَِرُث اْلَجدَّ   ةُ َواْبنُهَا أَبُو اْلَميِِّت َحيٌّ

َوُكلُّ َجدٍَّة تَِرُث إَذا لَْم يَُكْن هُنَالَِك أُمٌّ أَْو َجدَّةٌ أَْقَرُب ِمْنهَا فَإِْن اْستََوْيَن فِي الدََّرَجِة 

 اْشتََرْكَن فِي اْلِميَراِث اْلَمْذُكوِر.

، َوأُمُّ أُمِّ اِْلَِب، َوأُمُّ أَبِي اِْلَِب، َوأُمُّ َوَسَواٌء فِيمَ  ، َوأُمُّ اِْلَِب، َوأُمُّ أُمِّ اِْلُمِّ ا َذَكْرنَا أُمُّ اِْلُمِّ

ِه الثُّلُُث{  ِ تََعالَى: }َوَوِرثَهُ أَبََواهُ فَْلُمِّ ، َوهََكَذا أَبًَدا.. بُْرهَاُن َذلَِك قَْوُل َّللاَّ أَبِي اِْلُمِّ

[ فََجَعَل آَدَم ٢٧[ َوقَاَل تََعالَى: }َكَما أَْخَرَج أَبََوْيُكْم ِمَن اْلَجنَِّة{ ]اِلعراف: ١١]النساء: 

 أَبََوْينَا، فَهََذا نَصُّ اْلقُْرآِن.. -َعلَْيِهَما السًََّلُم  -َواْمَرأَتَهُ 

ِل أَْن يَ  ِة َمْن َذهََب إلَى اْلقَْوِل اِْلَوَّ ، وقال أيضا: فََوَجْدنَا ِمْن ُحجَّ ، فَُكلُّهُنَّ أُمٌّ قُوَل: اْلَجدَّةُ أُمٌّ

 َوُكلُّهُنَّ َواِرثَةٌ.

ُل أُمٍّ تُوَجُد،  ةَ اْلقَْوِل اْْلَخِر أَنَّ ِميَراَث اِْلَِب َواِْلُمِّ قَْد َصحَّ بِاْلقُْرآِن، فَأَوَّ َوَوَجْدنَا ُحجَّ

ُل أٍَب يُوَجُد، فَِميَراثُهَُما َواِجٌب، َوَّل تَُجوُز  يِهَما إلَى أُمٍّ َوَّل إلَى أٍَب أَْبَعَد ِمْنهَُما، َوأَوَّ تََعدِّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -َوهََذا هَُو اْلَحقُّ  -إْذ لَْم يُوِجْب َذلَِك نَصٌّ أَْصًًل   َوبِاّلَِلَّ

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

 أبي بكر رضى َّللا عنه( ّل ترث إّلَّ َجدَّةً َواِحَدةً، َوِهَي أُمُّ اِْلُمِّ فَقَْط .)روى عن■

ثُوَن أُمَّ ■  هَاتُهَا ، َوَّل يَُورِّ هَاتُهَا، َوأُمُّ اِْلَِب َوأُمَّ تَاِن فَقَْط، َوهَُما: أُمُّ اِْلُمِّ َوأُمَّ َجدٍّ تَرُث َجدَّ

ْحَمِن ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ِهَشا ٍم، أَْصًًل.)روى عن أي بكر َوهَُو قَْوُل أَبِي بَْكِر ْبِن َعْبِد الرَّ

، َوأَبِي ثَْوٍر، َوأَبِي ُسلَْيَماَن( ، َوَربِيَعةَ، َواْبِن أَبِي ِذْئٍب، َوَمالٍِك، َوالشَّافِِعيِّ ْهِريِّ  َوالزُّ

هَاتُهَا ■   -َوقَالَْت طَائِفَةٌ: بِتَْوِريِث ثًََلِث َجدَّاٍت، َوهَُما اللَّتَاِن َذَكْرنَا، َوأُمُّ أٍَب اِْلَِب َوأُمَّ

، أَْو ِمْن قِبَِل أَبِي َجدٍَّة.)زيد َوُرِوَي َعْن  ٍة إّلَّ َجدَّةً ِمْن قِبَِل أَبِي أُمٍّ طَائِفٍَة: تَْوِريُث ُكلِّ َجدَّ

 بن ثابت ومسروق(

 ■ (. ُدَس أَْثًَلثًا بَْينَهُنَّ ، َوَوِرَث الثًََّلُث السُّ إَذا ُكنَّ اْلَجدَّاُت أَْربًَعا: طُِرَحْت أُمُّ أَبِي اِْلُمِّ

، َوأَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل(اِْلَْوزَ   اِعيِّ

، َواْبِن ِسيِريَن(■   تَِرُث أَْربَُع َجدَّاٍت.)روى عن ابن عباس وهو قول اْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ

أَيَّتُهُنَّ َكانَْت أَْقَرَب فَِهَي أََحقُّ بِاْلِميَراِث.)روى عن عمر وزيد بن ثابت وهو قول ■ 

، ابن سيرين واْلَحَسُن اْلبَْصِريُّ  ، َوَمْكُحوٌل، َوأَبُي َحنِيفَةَ، َوأَْصَحابُهُ، َوُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ

، َوَشِريٌك، َوَداُود  ( -َواْلَحَسُن ْبُن َحيٍّ  َوهَُو أَْشهَُر قَْولَْي الشَّافِِعيِّ

ٍة إّلَّ َجدَّةٌ بَْينَهَا َوبَْيَن اْلَميِِّت أَبُو أُمٍّ .) َوهَُو قَْولُ ■  ، َوأَبِي  تَِرُث ُكلُّ َجدَّ ُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ

 َحنِيفَةَ، َوأَْصَحابِِهَما(

ترث كل جدة قربت أو بعدت.)ابن مسعود وُرِوَي هََذا أَْيًضا َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي ■

ٍح، طَالٍِب، َواْبِن َعبَّاٍس، َوَزْيِد ْبِن ثَابٍِت ، َوهَُو قَْوُل َجابِِر ْبِن َزْيٍد، َوَعطَاِء ْبِن أَبِي َربَا

، َوَغْيِرهَا(  َواْلَحَسِن، ُكلُّ هَُؤَّلِء ُرِوَي َعْنهُْم تَْوِريُث أُمِّ أَبِي اِْلُمِّ

ةً ِمْن ِجهَتَْيِن، َوَكانَْت اِْلُْخَرى َجدَّةً ِمْن ِجهٍَة َواِحَدٍة: ■  تَْيِن َجدَّ إْن َكانَْت إْحَدى اْلَجدَّ

ُدِس، َولِ  ُدِس.)الحسن بن حى فَلِلَّتِي ِمْن ِجهَتَْيِن ثُلُثَا السُّ لَّتِي ِمْن ِجهٍَة َواِحَدٍة ثُلُُث السُّ

 وزفر بن الهذيل(
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ُدَس فَقَْط.■  َوقَاَل بَْعُضهُْم: َّل تَِرُث اْلَجدَّةُ َواْلَجدَّتَاِن َواِْلَْكثَُر إّلَّ السُّ

ُدِس َولَْم تَِرْث َمَعهَا َوقَاَل بَْعُضهُْم: إْن َكانَْت الَّتِي ِمْن قِبَِل اِْلُمِّ أَْقَرَب اْنفََرَدْت ■ بِالسُّ

 الَّتِي ِمْن قِبَِل اِْلَِب، فَإِْن َكانَْت الَّتِي ِمْن قِبَِل اِْلَِب ُمَساِويَةً لِلَّتِي ِمْن قِبَِل اِْلُمِّ أَْو َكانَتْ 

ُدِس.)زيد بن ثابت وَخاِرَجةَ ْبَن زَ  ْيٍد، َوطَْلَحةَ ْبَن الَّتِي ِمْن قِبَِل اِْلُمِّ أَْبَعَد اْشتََرَكتَا فِي السُّ

، َوُرِوَي َعْن  ِ ْبِن َعْوٍف، َوُسلَْيَماَن ْبَن يََساٍر َوبِِه يَقُوُل َمالٌِك، َواِْلَْوَزاِعيُّ َعْبِد َّللاَّ

)  الشَّافِِعيِّ

َي هََذا َعْن َوقَالَْت طَائِفَةٌ: َّل تَِرُث اْلَجدَّةُ َما َداَم اْبنُهَا الَِّذي َصاَرْت بِِه َجدَّةً َحيًًا.) َوُروِ ■

اِم َوهَُو قَْوُل َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َوطَاُوٍس،  بَْيِر ْبِن اْلَعوَّ َسْعِد ْبِن أَبِي َوقَّاٍص، َوالزُّ

ْعبِيِّ  ، َوُرِوَي َعْن  -َوالشَّ ، َوَمالٌِك، َوأَبُو َحنِيفَةَ؛ َوالشَّافِِعيُّ َوبِِه يَقُوُل ُسْفيَاُن، َواِْلَْوَزاِعيُّ

 َداُود(

ترث الجدة مع ابنها.) خًلفة أبي بكر، وعمر، وأبي موسى اِلشعري، وابن ■

مسعود، وعمران بن الحصين، وعامر بن واثلة، وجابر بن زيد، وشريح، والحسن، 

 وابن سيرين.

وهو قول عروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، ومسلم بن يسار، وعطاء بن أبي 

يد َّللا بن الحسن، وشريك بن عبد َّللا، رباح، والمسيب، وسوار بن عبد َّللا، وعب

 وروي عن داود أيضا( -وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وفقهاء البصرة 

  األحاديث واآلثار:

ِ »َعْن إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَْطَعَم َرُسوُل َّللاَّ ثًََلَث َجدَّاٍت  -َصلَّى َّللاَّ

ُدسَ   مرسل(ضعيف «)السُّ

َد ْبَن َسلََمةَ َشِهَدا ِعْنَد أَبِي بَْكٍر ■  َعْن قَبِيَصةَ ْبِن ُذَؤْيٍب: أَنَّ اْلُمِغيَرةَ ْبَن ُشْعبَةَ، َوُمَحمَّ

يِق  دِّ ِ »الصِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ةَ  -َصلَّى َّللاَّ أَْعطَى اْلَجدَّ

ُدسَ   (ضعيف()قبيصة لم يدرك أبا بكر«)السُّ

ِ »َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ أَْطَعَم َجدَّتَْيِن  -َصلَّى َّللاَّ

ُدسُ  ، أَْو َشْيٌء ُدونَهَُما، فَإِْن لَْم تُوَجْد إّلَّ َواِحَدةٌ: فَلَهَا السُّ ُدَس، إَذا لَْم تَُكْن أُمٌّ اْبَن «) السُّ

مِّ َمْن أَْخبََرهُ بِِه َعْن َعْبِد اْلَوهَّاِب، َوأَْيًضا فََعْبُد اْلَوهَّاِب هَالٌِك َساقِطٌ ،َوأَْيًضا َوْهٍب لَْم يُسَ 

)  فًََل َسَماَع يَِصحُّ لُِمَجاِهٍد ِمْن َعلِيٍّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ النَّبِيَّ »َعْن اْبِن بَُرْيَدةَ َعْن أَبِيِه: ■  ُدَس إَذا  َجَعلَ  -َصلَّى َّللاَّ ِة السُّ لِْلَجدَّ

ِ اْلَعتَِكيُّ َمْجهُوٌل(«)لَْم يَُكْن ُدونَهَا أُمٌّ   ضعيف() ََعْبُد َّللاَّ

صلى َّللا عليه  -عن الشعبي عن مسروق عن عبد َّللا بن مسعود، رفعه إلى النبي ■ 

 « .أنه ورث جدة وابنها حي» -وسلم 

أم أب  -صلى َّللا عليه وسلم  -أول جدة أطعمها رسول َّللا »عن ابن سيرين قال: ■ 

 ضعيف مرسل(«)مع ابنها

صلى َّللا  -أن رسول َّللا »عن عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر عن أبيه عن علي ■ 

ضعيف() منقطع «)أطعم جدتين السدس إذا لم تكن أم، أو شيء دونهما -عليه وسلم 

جاهد سماع ما بين ابن وهب، وعبد الوهاب، ثم عبد الوهاب متروك، ثم ّل يصح لم

 من علي(
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َعْن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: اْلَجدَّةُ بَِمْنِزلَِة اِْلُمِّ إَذا لَْم تَُكْن أُمٌّ .)ضعيف ومثله عن الحسن ■ ■

 مرفوعا(

ِه، َوأُمَّ أَبِيهِ ■ تَْيِه: أُمَّ أُمِّ ِد ْبِن أَبِي بَْكٍر: أَنَّ َرُجًًل َماَت َوتََرَك َجدَّ ، عن اْلقَاِسُم ْبُن ُمَحمَّ

ْحَمِن بْ  ُدَس ُدوَن أُمِّ اِْلَِب؟ فَقَاَل لَهُ َعْبُد الرَّ ِه السُّ يَق، فَأَْعطَى أُمَّ أُمِّ دِّ ُن فَأَتَْوا أَبَا بَْكٍر الصِّ

ْثَت الَّتِي لَْو َكانَْت ِهَي اْلَميِّتَةَ َما َوِرَث ِمْنهَا َشْيئًا، َوتََرَكْت  -َوَكاَن بَْدِريًًا  -َسْهٍل  لَقَْد َورَّ

ُدِس.)صحيح(ا  ْمَرأَةً لَْو َكانَْت ِهَي اْلَميِّتَةَ َوِرَث َمالَهَا ُكلَّهُ، فَأَْشَرَك بَْينَهَُما فِي السُّ

ا َكاَن ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب ■  ُدَس، فَلَمَّ ةَ أُمَّ اِْلُمِّ السُّ َث اْلَجدَّ نَاِد: أَنَّ أَبَا بَْكٍر َورَّ َوأَبِي الزِّ

ةُ أُ  ِ َشْيٌء، َوَسْوَف أَْسأَُل لَك النَّاَس؟ َجاَءْتهُ اْلَجدَّ مُّ اِْلَِب، فَقَاَل لَهَا: َما لَك فِي ِكتَاِب َّللاَّ

ثُهَا يَا أَِميَر  قَاَل: فَلَْم يَِجْد أََحًدا يُْخبُِرهُ َشْيئًا؟ فَقَاَل ُغًَلٌم ِمْن بَنِي َحاِرثَةَ: لَِم َّل تَُورِّ

ْنيَا َوَما فِيهَا لَْم اْلُمْؤِمنِيَن َوِهَي لَْو تََرَكْت ال ْنيَا َوَما فِيهَا َوِرثَهَا، َوهَِذِه لَْو تََرَكْت الدُّ دُّ

َ لَيَْجَعُل فِي اْلَجدَّاِت َخْيًرا  ثَهَا ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َوقَاَل: إنَّ َّللاَّ يَِرْثهَا اْبُن اْبنَتِهَا، فََورَّ

 َكثِيًرا.)صحيح(

، قَاَل ِّلْبِن َمْسُعوٍد: أَتَْغَضُب َعلَيَّ أَْن أُوتَِر بَِواِحَدٍة، َوأَْنَت أَنَّ َسْعَد ْبَن أَبِي َوقَّاصٍ ■ 

اُء اْمَرأَةَ آَدَم.)صحيح( ُث َحوَّ ُث ثًََلَث َجدَّاٍت؟ أَفًََل تَُورِّ  تَُورِّ

َث ثًََلَث َجدَّاٍت: اْثنَتَْيِن ِمنْ ■ ،  عن َخاِرَجةُ، َوَمْكُحوٌل: أَنَّ َزْيَد ْبَن ثَابٍِت َورَّ قِبَِل اِْلُمِّ

 َوَواِحَدةً ِمْن قِبَِل اِْلَِب.)صحيح(

هَا ■ ةُ اِْلُمِّ ِِلُمِّ َوقَْد ُرِوَي  -عن َزْيَد ْبَن ثَابٍِت قَاَل: يَِرْثَن ثًََلُث َجدَّاٍت: َجدَّتَا اِْلَِب، َوَجدَّ

 أَْيًضا َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب.

، قَاَل: َكاَن عَ ■  ُث َما قَُرَب ِمْن اْلَجدَّاِت َوَما بَُعَد.َعْن الشَّْعبِيِّ ِ ْبُن َمْسُعوٍد يَُورِّ  ْبُد َّللاَّ

، َجَعَل ■  ُث َما قَُرَب ِمْن اْلَجدَّاِت َوَما بَُعَد ِمْنهُنَّ ْعبِيِّ قَاَل: َكاَن اْبُن َمْسُعوٍد يَُورِّ َعْن الشَّ

ُدَس إَذا ُكنَّ ِمْن َمَكانَْيِن َشتَّى، فَإِ  َث اْلقُْربَى.لَهُنَّ السُّ  َذا ُكنَّ ِمْن َمَكان َواِحٍد َورَّ

َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب َعْن َزْيِد ْبِن ثَابٍِت قَاَل: إَذا َكانَْت اْلَجدَّةُ ِمْن قِبَِل اِْلُمِّ أَْقَرَب ■ 

 فَِهَي أََحقُّ بِِه، فَإِْن َكانَْت أَْبَعَد فَهَُما َسَواٌء.

، َعْن قَبِيَصةَ ْبِن ُذؤَ ■  ْيٍب، فََذَكَر تَْوِريَث أَبِي بَْكٍر لِْلَجدَِّة ِمْن قِبَِل اِْلَِب أَْو ِمْن قِبَِل اِْلُمِّ

ا َكانَْت ِخًَلفَةُ ُعَمَر َجاَءْت اْلَجدَّةُ الَّتِي يَُخالِفُهَا، فَقَاَل ُعَمُر: إنََّما َكاَن اْلقََضاُء  َوفِيِه: فَلَمَّ

ُدُس بَْينَُكَما، َوأَيُُّكَما َخلَْت بِِه فَهَُو لَهَافِي َغْيِرك، َولَِكْن إَذا اْجتَمَ   ْعتَُما فَالسُّ

ُث اْلقُْربَى ِمْن اْلَجدَّاِت.■  اٍر َعْن َزْيِد ْبِن ثَابٍِت: أَنَّهُ َكاَن يَُورِّ اِر ْبِن أَبِي َعمَّ  َعْن َعمَّ

: أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب َوَزْيَد ْبَن ثَ ■  ْعبِيِّ ُدَس لِْلقُْربَى َعْن الشَّ ابٍِت َكانَا يَْجَعًَلِن السُّ

تَْيِن. -ِمْنهَُما   يَْعنِي اْلَجدَّ

ثَاِن اْلَجدَّةَ َمَع اْبنِهَا.■  ْعبِيِّ قَاَل: َكاَن َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب، َوَزْيُد ْبُن ثَابٍِت َّل يَُورِّ  َعْن الشَّ

: أَنَّ ُعْثَماَن ْبَن َعفَّ ■  ْهِريِّ ةَ إْن َكاَن اْبنُهَا َحيًًا َعْن الزُّ ْث اْلَجدَّ :  -اَن لَْم يَُورِّ ْهِريُّ قَاَل الزُّ

 َوالنَّاُس َعلَْيِه.

: َمنََعهَا الَِّذي بِِه ■  َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب قَاَل: قَاَل اْبُن َمْسُعوٍد فِي اْلَجدَِّة َواْبنُهَا َحيٌّ

.)ضعيف منقطع ابن وهم لم يخبر من  حدثه( تَُمتُّ

هَا ِمْن ■  هُ َكَما تَْحُجُب اِْلُمُّ أُمَّ ُجُل أُمَّ َعْن َعطَاٍء أَنَّ َزْيَد ْبَن ثَابٍِت قَاَل: يَْحُجُب الرَّ

ُدِس.)ضعيف() َكثِيِر ْبِن ِشْنِظيٍر ّل شىء(  السُّ

ٍة َوِرثَْت فِي اْْلِ ■  َل َجدَّ ْعبِيِّ قَاَل: قَاَل اْبُن َمْسُعوٍد: إنَّ أَوَّ  ْسًَلِم َكانَْت َمَع اْبنِهَا.َعْن الشَّ

ا ■  ْحَمِن قَاَل: َماَت اْبٌن لَِحَسَكةَ اْلَحبَِطيِّ فَتََرَك َحَسَكةَ َوأًُمً عن ُحَمْيِد ْبِن َعْبِد الرَّ

ْثهَا َمَع  لَِحَسَكةَ، فََكتََب أَبُو ُموَسى اِْلَْشَعِريُّ إلَى ُعَمَر فِي َذلَِك؟ فََكتََب إلَْيِه ُعَمُر: َورِّ
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ُدَس.ا  ْبنِهَا السُّ

َث اْلَجدَّةَ َمَع اْبنِهَا.■  ْيبَانِيِّ َعْن اْبِن َمْسُعوٍد: أَنَّهُ َورَّ  َعْن أَبِي َعْمٍرو الشَّ

 ■.  َعْن إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ َعْن اْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: َّل يَْحُجُب اْلَجدَّاِت إّلَّ اِْلُمُّ

ِويِّ َعْن َرُجٍل ِمْنهُْم: أَنَّ َرُجًًل ِمْنهُْم َماَت َوتََرَك أُمَّ أَبِيِه، َوأُمَّ َعْن ُحَمْيِد ْبِن ِهًَلٍل اْلَعدَ ■ 

ِه، َوتََرْكت أُمَّ أَبِيِه؟ فَقِيَل لِي: َكا ُدَس أُمَّ أُمِّ ِه، َوأَبُوهُ َحيٌّ فَُولِّيت تَِرَكتَهُ، فَأَْعطَْيت السُّ َن أُمِّ

َك بَْينَهُمَ  ا؟ فَأَتَْيت ِعْمَراَن ْبَن اْلُحَصْيِن فََسأَْلته؟ فَقَاَل: أَْشِرْك بَْينَهَُما فِي يَْنبَِغي لَك أَْن تَُشرِّ

ُدِس؟ فَفََعْلت.  السُّ

أن أبا موسى اِلشعري ورث أم حسكة من ابن حسكة وحسكة حي.)ضعيف()فيه ■ 

 كثير بن شنظير(

وقضى  -عن بًلل بن أبي بردة أن أبا موسى اِلشعري كان يورث الجدة مع ابنها ■ 

 وهو قول عامر بن واثلة. -وهو أمير على البصرة  -بذلك بًلل 

 1111]فََصلِّ فِي الحجب[م
، َوَّل أُمَّ أُمِّ اِْلُمِّ فََصاِعًدا، َوقَْد قَاَل بَْعُض  َوَّل ِخًَلَف فِي أَنَّ اِْلََب َّل يَْحُجُب أُمَّ اِْلُمِّ

ِه التَّابِِعيَن: إنَّ اْلَجدَّ أَبَا اِْلَِب يَحْ  تِِه  -ُجُب َجدَّةَ اِْلَِب أُمَّ أُمِّ َوهََذا قَْوٌل َّل بُْرهَاَن َعلَى ِصحَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -  َوبِاّلَِلَّ

نَاُث، أَِشقَّاَء َكانُوا أَْو ِِلٍَب، أَْو ِِلُمٍّ َمَع اْلَجدِّ أَبِي اِْلَبِ  ُكوُر َوَّل اْْلِ ْخَوةُ الذُّ ، َوَّل تَِرُث اْْلِ

ِه، َواْلَجدُّ اْلَمْذُكوُر أٌَب إَذا لَْم يَُكْن اِْلَُب، َوُكلُّ َوَّل مَ  َع أَبِي اْلَجدِّ اْلَمْذُكوِر، َوَّل َمَع َجدِّ َجدِّ

 َواِحٍد ِمْنهُْم يَْحُجُب أَبَاهُ.

 -أقوال الصحابة والفقهاء:
، َواْبُن قول المؤلف هو قول: أَبي بَْكٍر، َوُعَمر وروى عنه غيرهُ، َوُعْثَماُن  َوَعلِيٌّ

بَْيِر ، َوُرِوَي أَْيًضا  ، َواْبُن َعبَّاٍس، َواْبُن الزُّ َعْن  -َمْسُعوٍد، َوأَبُو ُموَسى اِْلَْشَعِريُّ

ْرَداِء، َوأُبَيِّ ْبِن َكْعٍب، َوُمَعاِذ ْبِن َجبٍَل، َوأَبِي هَُرْيَرةَ ،  َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن، َوأَبِي الدَّ

ِ ْبُن ُعْتبَةَ ْبِن َمْسُعوٍد، َواْلَحَسُن، َوَجابُِر ْبُن َوِمْن التَّ  ابِِعيَن: طَاُوٍس، َوَعطَاٌء، َوُعبَْيُد َّللاَّ

، َوَجَماَعةٌ ِسَواهُْم. َوِمْن بَْعِدِهْم: أَبُو  ، َوُشَرْيٌح، َوالشَّْعبِيُّ َزْيٍد، َوقَتَاَدةُ، َوُعْثَماُن اْلبَتِّيُّ

،  َحنِيفَةَ، َونَُعْيُم ْبنُ  ، َوأَبُو ثَْوٍر، َوإِْسَحاُق ْبُن َراْهَوْيِه: َوَداُود ْبُن َعلِيٍّ اٍد، َواْلُمَزنِيُّ َحمَّ

 َوَجِميُع أَْصَحابِنَا، َوَجَماَعةٌ َغْيُرهُْم(

 التوقف في ميراث الجد.)عمر وابن عمر وعلى وسعيد بن المسيب■

ل عبد الرحمن بن اْلخوة أحق من الجد ويحجبونه.)أحد أوال زيد بن ثابت وقو■

 غنم(

ْخَوةَ إلَى اْثنَْي َعَشَر، فَيَُكوُن هَُو ثَالَِث َعَشَر لَهُْم.) ُرِوَي َذلَِك َعْن ■  يُقَاِسُم اْلَجدُّ اْْلِ

)  ِعْمَراَن ْبِن اْلُحَصْيِن، َوأَبِي ُموَسى اِْلَْشَعِريِّ

ْخَوةَ إلَى َسْبَعِة إْخَوٍة فَيَُكونُ ■   لَهُ الثُُّمُن َمَعهُْم.)روى عن على( يُقَاِسُم اْلَجدُّ اْْلِ

ْبُع َمَعهُْم.■  ْخَوةَ إلَى ِستٍَّة، فَيَُكوُن لَهُ السُّ  يُقَاِسُم اْلَجدُّ اْْلِ

ُدِس َوإِْن َكثُُروا.) اْلُمِغيَرةُ ْبُن ■  ُدِس ثُمَّ َّل يَْنقُُص ِمْن السُّ ْخَوةَ إلَى السُّ يُقَاِسُم اْلَجدُّ اْْلِ

ْحَمِن ْبِن أَبِي لَْيلَى اْلقَاِضي، َواْلَحَسُن ْبُن ِمْقَسٍم، َوَعبِيدَ  ُد ْبُن َعْبِد الرَّ ، َوُمَحمَّ ْلَمانِيُّ ةُ السَّ

، َوبَْعُض أَْصَحاِب  ؛ َوَشِريٌك اْلقَاِضي، َوهَُشْيُم ْبُن بَِشيٍر، َواْلَحَسُن ْبُن ِزيَاٍد اللُّْؤلُِؤيُّ َحيٍّ

 أَبِي َحنِيفَةَ(

 ْخَوِة الثُّلُُث َعلَى ُكلِّ َحاٍل.)روى عن على(لِْلَجدِّ َمَع اْْلِ ■ 

 -األحاديث واآلثار:
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 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن ُعَمَر، قَاَل: ثًََلٌث َوِدْدت أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ لَْم يُْقبَْض َحتَّى  -َصلَّى َّللاَّ

، َواْلَكًَل  بَا.)صحيح(يُبَيَِّن لَنَا فِيِهنَّ أَْمًرا يُْنتَهَى إلَْيِه: اْلَجدُّ  لَةُ، َوأَْبَواٌب ِمْن أَْبَواِب الرِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قال المؤلف: لَْيَس َمِغيُب بَيَاِن َرُسوِل َّللاَّ بِاْلقُْرآِن أَْو بُِسنَّتِِه  -َصلَّى َّللاَّ

بَا، َعْن ُعَمَر  ، َواْلَكًَللَِة، َوالرِّ ُ َعْنهُ  -لُِحْكِم: اْلَجدِّ بُِموِجٍب أَنَّ َذلَِك اْلبَيَاَن  -َرِضَي َّللاَّ

َحابَِة  ُ َعْنهُْم  -َغاَب َعْن َغْيِرِه ِمْن الصَّ ِ ِمْن أَْن يَُكوَن لَهُ ُحْكٌم فِي -َرِضَي َّللاَّ ، َوَحاَش ّلِِلَّ

ْسًَلِم، إَذا َكاَن  يِن اْفتََرَضهُ َعلَى ِعبَاِدِه، ثُمَّ َغاَب بَيَانُهُ َعْن َجِميِع أَْهِل اْْلِ يَُكوُن َذلَِك الدِّ

يُن نَاقًِصا.. يِن قَْد بَطََل، َوَشِريَعةً َّلِزَمةً قَْد َسقَطَْت، َولََكاَن الدِّ  ُحْكًما ِمْن الدِّ

َعْن ُحَمْيِد ْبِن ِهًَلٍل قَاَل: َسأَْلت َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيِِّب َعْن فَِريَضٍة فِيهَا َجدٌّ؟ فَقَاَل: َما ■ 

إنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب قَاَل: أَْجَرُؤُكْم َعلَى اْلَجدِّ  -تُِريُد إلَى هََذا أَْو  -تَْصنَُع إلَى هََذا 

 أَْجَرُؤُكْم َعلَى النَّاِر، َوإِنََّما يَْجتَِرُئ َعلَى اْلَجدِّ َمْن يَْجتَِرُئ َعلَى النَّاِر.)صحيح(

ْحَمِن ْبِن َعْوٍف: أَنَّ عُ ■  َمَر ْبَن اْلَخطَّاِب قَاَل ِعْنَد َمْوتِِه: َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبِن َعْبِد الرَّ

: إنِّي لَْم أَْقِض فِي اْلَجدِّ َشْيئًا، َولَْم أَقُْل فِي اْلَكًَللَِة َشْيئًا، َولَْم -اْحفَظُوا َعنِّي ثًََلثًا 

 أَْستَْخلِْف أََحًدا.)صحيح(

: أَنَّ َرُجًًل َسأََل عَ ■  لِيَّ ْبَن أَبِي َطالٍِب َعْن فَِريَضٍة؟ فَقَاَل: َعْن ُعبَْيِد ْبِن َعْمٍرو اْلَخاِرقِيِّ

 هَاتِهَا إْن لَْم يَُكْن فِيهَا َجدٌّ.)صحيح(

َعْن نَافٍِع قَاَل قَاَل اْبُن ُعَمَر: أَْجَرُؤُكْم َعلَى َجَراثِيِم َجهَنََّم أَْجَرُؤُكْم َعلَى ■ 

 اْلَجدِّ.)صحيح(

، وَ  اْبُن ُعَمَر، َوُشَرْيٌح، َوَسِعيُد ْبُن ُجبَْيٍر، تََوقَّفُوا فِي قال المؤلف: فَهَُؤَّلِء: ُعَمُر، َوَعلِيٌّ

ُد ْبُن اْلَحَسِن َصاِحُب أَبِي َحنِيفَةَ فِي آِخِر  -اْلَجدِّ ُجْملَةً بِأََسانِيَد ثَابِتٍَة  َوإِلَى هََذا َرَجَع ُمَحمَّ

ْخَوِة، إنََّما هَُو َعلَى َحَسِب َما أَْقَوالِِه ، َوقَالَْت طَائِفَةٌ: لَْيَس لِْلَجدِّ َشْيٌء َمْعلُ  وٌم َمَع اْْلِ

 ⬇⬇يَْقِضي فِيِه اْلَخلِيفَةُ.

ْخَوةُ ِمْن اِْلَِب لَْم يَُكْن يَْقِضي بَْينَهُْم ■  عن َزْيِد ْبِن ثَابٍِت قَاَل: إنَّ اْلَجدَّ أَبَا اِْلَِب َمَعهُ اْْلِ

ْخَوةُ  ِحينًا َويَقِلُّوَن ِحينًا، فَلَْم يَُكْن بَْينَهُْم فَِريَضةٌ نَْعلَُمهَا إّلَّ أَِميُر اْلُمْؤِمنِيَن، يَْكثُُر اْْلِ

َمْفُروَضةً إّلَّ أَنَّ أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن َكاَن إَذا أُتَِي يُْستَْفتَى فِيِهْم، يُْفتِي بَْينَهُْم بِاْلَوْجِه الَِّذي 

ْخَوِة َوقِلَّ   تِِهْم.)صحيح(يََرى فِيِهْم، َعلَى قَْدِر َكْثَرِة اْْلِ

ْسنَاِد فِي  ا َعْن َزْيٍد فًََل َسبِيَل إلَى أَْن يُوَجَد َعْنهُ أَْحَسُن ِمْن هََذا اْْلِ قال المؤلف: َوأَمَّ

ا ُرِوَي َعْنهُ فِي اْلَجدِّ إّلَّ قَْولُهُ فِي " اْلَخْرقَاِء " فِي أُْخٍت، َوأُمٍّ َوَجدَّاِن: لِْلَجدِّ  َشْيٍء ِممَّ

ْسنَاِد.َسْهَماِن، َولِ   ْْلُْخِت َسْهٌم، َولِْْلُمِّ الثُّلُُث، فَإِنَّهُ ثَابٌِت َعْنهُ بِأَْحَسَن ِمْن هََذا اْْلِ

بِّيِّ قَاَل: أَتَْينَا اْبَن َمْسُعوٍد فِي فَِريَضٍة فِيهَا َجدٌّ َوإِْخَوةٌ فََذَكَر ■  ُشْعبَةَ ْبِن التَّْوأَِم الضَّ

فَقُْلنَا لَهُ فِي َذلَِك؟ فَقَاَل اْبُن َمْسُعوٍد: إنََّما نَْقِضي بِقََضاِء  -اْختًَِلَف ُحْكِمِه فِيهَا، قَاَل 

تِنَا.)صحيح(  أَئِمَّ

، قَاَل: َكتََب ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب إلَى َعاِمٍل لَهُ أَْن أَْعِط اْلَجدَّ َمَع ■  َعْن اْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ

بَُع، َوَمَع اِْلَْربََعِة اْلُخُمَس، َوَمَع اِْلَِخ الشَّْطَر، َوَمَع اِْلََخَوْيِن الثُّ  لَُث، َوَمَع الثًََّلثَِة الرُّ

ُدِس. ُدَس، فَإِْن َكانُوا أَْكثََر ِمْن َذلَِك فًََل تَْنقُْصهُ ِمْن السُّ  اْلَخْمَسِة السُّ

ِ بْ ■  ُن َمْسُعوٍد يُقَاِسَماِن اْلَجدَّ َعْن ُعبَْيِد ْبِن نَْضلَةَ قَاَل: َكاَن ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َوَعْبُد َّللاَّ

ْخَوِة.)صحيح( ُدُس َخْيًرا لَهُ ِمْن ُمقَاَسَمِة اْْلِ ْخَوِة َما بَْينَهُ َوبَْيَن أَْن يَُكوَن السُّ  َمَع اْْلِ

ُث اْلَجدَّ َمَع َخْمَسِة إْخَوةٍ ■  : أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب َكاَن يَُورِّ  َعْن اْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ

ُدُس َّل يُْنقَُص ِمْنهُ َشْيئًا. ُدَس، فَإِْن َكانُوا أَْكثََر ِمْن َذلَِك فَلَهُ السُّ  السُّ

َعْن إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ قَاَل: َكاَن َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب يُْعِطي ُكلَّ َصاِحِب فَِريَضٍة ■ 
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، َوَّل أًَخا  ُث أُْختًا ِِلُمٍّ ، َمَع اْلَجدِّ َشْيئًا، َوَّل يُقَاِسُم بِاِْلَِخ ِِلٍَب َمَع فَِريَضتَهُ، َوَّل يَُورِّ ِِلُمٍّ

، َواْلَجدِّ َشْيئًا  : أَْعطَى  -اِْلَِخ ِِلٍَب، َواِْلُمِّ ، َوأٌَخ ِِلٍَب، َوَجدٍّ َوإَِذا َكانَْت أُْخٌت ِِلٍَب َوأُمٍّ

ْخَوةُ َشَرَكهُ اِْلُْخَت النِّْصَف، َوَما بَقَِي أَْعطَاهُ اْلَجدَّ َواِْلََخ بَيْ  نَهَُما بِنِْصفَْيِن، فَإِْن َكثَُر اْْلِ

ُدُس َخْيًرا لَهُ أَْعطَاهُ  ُدُس َخْيًرا لَهُ ِمْن اْلُمقَاَسَمِة، فَإِْن َكاَن السُّ َمَعهُْم َحتَّى يَُكوَن السُّ

ُدَس.  السُّ

ا اْستََشاَر فِي ِميَراِث الْ ■  : أَنَّ ُعَمَر لَمَّ َِ ْخَوِة؟ قَاَل َزْيٌد: عن َزْيِد ْبِن ثَابٍِت ، َواْْلِ َجدِّ

ْخَوةَ أََحقُّ بِِميَراِث أَِخيِهْم ِمْن اْلَجدِّ   َوَذَكَر اْلَخبََر. -َوَكاَن َرْأيِي يَْومئٍِذ أَنَّ اْْلِ

حْ ■  ْحَمِن ْبِن ُغْنٍم أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َذاَكَرهُ اْلَجدَّ؟ فَقَاَل َعْبُد الرَّ َمِن ْبُن َعْن َعْبِد الرَّ

 يَْعنِي اِْلََب. -َغْنٍم إنَّ ُدوَن اْلَجدِّ َشَجَرةً أُْخَرى، فََما َخَرَج ِمْنهَا فَهَُو أََحقُّ بِِه 

. ْخَوةَ أََحقُّ بِاْلِميَراِث ِمْن اْلَجدِّ ْحَمِن هََذا يُوِجُب أَنَّ اْْلِ  قال المؤلف: َوقَْوُل َعْبِد الرَّ

ْعبِيِّ قَاَل: َكتَبَ ■  اْبُن َعبَّاٍس ِمْن اْلبَْصَرةَ إلَى َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب فِي َسْبَعِة  َعْن الشَّ

، فََكتََب إلَْيِه َعلِيٌّ اْقِسْم اْلَماَل بَْينَهُْم َسَواًء، َواْمُح ِكتَابِي َوَّل تَُخلِّْدهُ.  إْخَوٍة َوَجدٍّ

: أَْن أَْعِطِه ُسْبًعا.َكتََب اْبُن َعبَّاٍس إلَى َعلِيٍّ فِي ِستَِّة إْخَوٍة َوَجدٍّ ■   ؟ فََكتََب إلَْيِه َعلِيٌّ

: لَهُ الثُّلُُث َعلَى ُكلِّ َحاٍل.■   َعْن قَتَاَدةَ أَنَّ َعلِيًًا َشاَوَرهُ ُعَمُر فِي اْلَجدِّ فَقَاَل َعلِيٌّ

ْخوَ ■  ةَ إلَى الثُّلُِث َويُْعِطي َعْن إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ قَاَل: َكاَن اْبُن َمْسُعوٍد يُقَاِسُم بِاْلَجدِّ اْْلِ

ْخَوةَ ِمْن اِْلُمِّ َمَع اْلَجدِّ َشْيئًا، َوَّل يُقَاِسُم  ُث اْْلِ ُكلَّ َصاِحِب فَِريَضٍة فَِريَضتَهُ، َوَّل يَُورِّ

ْخَوةَ ِمْن اِْلَِب َواِْلُمِّ َمَع اْلَجدِّ  ْخَوِة ِمْن اِْلَِب اْْلِ ، َوأٌَخ َوإَِذا َكانَْت أُْخٌت ِِلٍَب  -بِاْْلِ َوأُمٍّ

: أَْعطَى اِْلُْخَت لِْْلَِب َواِْلُمِّ النِّْصَف، َواْلَجدَّ النِّْصَف.  ِِلٍَب، َوَجدٍّ

ْلَمانِيُّ فِي بَْعِض أَْقَوالِِه  قال المؤلف: َوبِِه يَقُوُل َمْسُروٌق، َوَعْلقََمةُ، َواِْلَْسَوُد، َوَعبِيَدةُ السَّ

 ْيِرِه، َوَعْن بَْعِض أَْصَحاِب أَبِي َحنِيفَةَ.َوُرِوَي أَْيًضا َعْن ُشَرْيٍح َوغَ 

هَُو اِْلَْنَصاِريُّ : أَنَّهُ بَلََغهُ أَنَّ ُمَعاِويَةَ ْبَن أَبِي ُسْفيَاَن َكتََب إلَى  -عن يَْحيَى ْبَن َسِعيٍد ■ 

ُ أَْعلَُم  -تَْسأَلُنِي َعْن اْلَجدِّ َزْيِد ْبِن ثَابٍِت يَْسأَلُهُ َعْن اْلَجدِّ؟ فََكتََب إلَْيِه: إنَّك َكتَْبت إلَيَّ  َوَّللَاَّ

ا لَْم يَُكْن يَْقِضي فِيِه إّلَّ اِْلَُمَراُء  - َوقَْد َحَضْرت اْلَخلِيفَتَْيِن  -يَْعنِي اْلُخلَفَاَء  -َوَذلَِك ِممَّ

ْخَوةُ لَْم يُْنقَِصاهُ  قَْبلَك يُْعِطيَانِِه: النِّْصَف َمَع اِْلَِخ اْلَواِحِد، َوالثُّلَُث َمَع اِّلْثنَْيِن، فَإِْن َكثَُر اْْلِ

 ِمْن الثُّلُِث.)ضعيف منقطع(

َعْن إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ قَاَل: َكتََب ُعَمُر إلَى اْبِن َمْسُعوٍد: إنَّا قَْد َخِشينَا أَْن نَُكوَن قَْد ■ 

ْخَوِة فَأَْعطَاهُ   .أَْجَحْفنَا بِاْلَجدِّ فَأَْعِطِه الثُّلَُث َمَع اْْلِ

ْخَوةَ فِي الثُّلُِث، ■  ، قَاَل َعْلقََمةُ: قَاَل اْبُن َمْسُعوٍد: يُقَاِسُم اْلَجدُّ اْْلِ َعْن إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ

ُدِس، قَاَل  ْخَوةَ إلَى السُّ : قَاَل اْبُن َمْسُعوٍد: يُقَاِسُم اْلَجدُّ اْْلِ ْلَمانِيُّ َوقَاَل لِي َعبِيَدةُ السَّ

ْرت َذلَِك لُِعبَْيَدةَ ْبِن نَُضْيلَةَ فَقَاَل: َصَدقَا َجِميًعا، إنَّ اْبَن َمْسُعوٍد قَِدَم ِمْن ِعْنِد إْبَراِهيُم: فََذكَ 

ُدِس، فََكاَن اْبُن َمْسُعوٍد يَقُوُل بِِه، ثُمَّ  ْخَوةَ إلَى السُّ ُعَمَر، َوُعَمُر يَقُوُل: يُقَاِسُم اْلَجدُّ اْْلِ

ْخَوةَ إلَى الثُّلُِث.َرَجَع إلَى ُعَمَر، فَإَِذا ُعمَ   ُر قَْد َرَجَع، فَقَاَل: يُقَاِسُم اْلَجدُّ اْْلِ

عن ُشْعبَةُ ْبُن التَّْوأَِم قَاَل: تُُوفَِّي أٌَخ لَنَا فِي َعْهِد ُعَمَر َوتََرَك إْخَوتَهُ َوَجدَّهُ فَأَتَْينَا اْبَن ■ 

ُدَس، ثُ  ْخَوِة السُّ مَّ تُُوفَِّي أٌَخ لَنَا آَخُر فِي َعْهِد ُعْثَماَن َوتََرَك َمْسُعوٍد: فَأَْعطَى اْلَجدَّ َمَع اْْلِ

ْخَوِة الثُّلَُث فَقُْلنَا لَهُ: إنَّك أَْعطَيْ  ت إْخَوتَهُ َوَجدَّهُ فَأَتَْينَا اْبَن َمْسُعوٍد: فَأَْعطَى اْلَجدَّ َمَع اْْلِ

ُدَس، َوأَْعطَْيته اْْلَن الثُّ  ِل السُّ تِنَا.َجدَّنَا فِي أَِخينَا اِْلَوَّ  لَُث فَقَاَل: إنََّما نَْقِضي بِقََضاِء أَئِمَّ

: إنَّا ُكنَّا أَْعطَْينَا اْلَجدَّ َمَع ■  ْعبِيِّ قَاَل: َكتََب ُعَمُر إلَى أَبِي ُموَسى اِْلَْشَعِريِّ َعْن الشَّ

ُدَس  ْخَوِة السُّ ِكتَابِي هََذا فَأَْعِط اْلَجدَّ َمَع  فَإَِذا أَتَاك -َوَّل أَْحَسبُنَا إّلَّ قَْد أَْجَحْفنَا بِِه  -اْْلِ

 اِْلَِخ الشَّْطَر، َوَمَع اِْلََخَوْيِن الثُّلَُث، فَإِْن َكانُوا أَْكثََر ِمْن َذلَِك فًََل تُْنقِْصهُ ِمْن الثُّلُِث.
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ِ ْبِن ُعْتبَةَ ْبِن َمْسُعوٍد ■  ِ ْبُن َعْبِد َّللاَّ َوقَبِيَصةُ ْبُن ُذَؤْيٍب أَنَّ َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب، َوُعبَْيُد َّللاَّ

ْخَوةَ لِْْلُمِّ َما َكانَْت  ، َواْْلِ ْخَوةَ لِْْلَِب َواِْلُمِّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب قََضى: أَنَّ اْلَجدَّ يُقَاِسُم اْْلِ

ْخَوةُ أَْعطَى اْلَجدَّ الثُّلُ  َث، َوَكاَن َما بَقَِي اْلُمقَاَسَمةُ َخْيًرا لَهُ ِمْن ثُلُِث اْلَماِل، فَإِْن َكثَُر اْْلِ

ْخَوِة لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اِْلُْنثَيَْيِن، َوإِنَّ بَنِي اِْلَِب َواِْلُمِّ أَْولَى بَِذلَِك ِمْن بَنِي اِْلَِب  لإِْلِ

، فَيَ  وَن َعلَْيِه، ُذُكوِرِهْم َونَِسائِِهْم، َغْيَر أَنَّ بَنِي اِْلَِب يُقَاِسُموَن اْلَجدَّ َوبَْيَن اِْلَِب َواِْلُمِّ ُردُّ

وَن َعلَى  َوَّل يَُكوُن لِبَنِي اِْلَِب َشْيٌء َمَع بَنِي اِْلَِب َواِْلُمِّ إّلَّ أَْن يَُكوَن بَنُو اِْلَِب يَُردُّ

ْخَوِة ِمْن اِْلَ  ، فَهَُو لإِْلِ ِب بَنَاِت اِْلَِب َواِْلُمِّ فَإِْن بَقَِي َشْيٌء بَْعَد فََرائِِض بَنَاِت اِْلَِب َواِْلُمِّ

 لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اِْلُْنثَيَْيِن.)ومثله عن زيد بن ثابت(

ِ ْبُن اْلُحَسْيِن،  ، َوَمالٌِك، َوُعبَْيُد َّللاَّ ، َوُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ قال المؤلف: َوبِِه يَقُوُل اِْلَْوَزاِعيِّ

ُد ْبُن اْلَحَسِن، َواْلَحسَ  ، َوأَْحَمُد ْبُن َوأَبُو ثَْوٍر، َوأَبُو يُوُسَف، َوُمَحمَّ ، َوالشَّافِِعيُّ ُن اللُّْؤلُِؤيُّ

ُد ْبُن اْلَحَسِن إلَى التَّْوقِيِف ُجْملَةً، َوَرَجَع اللُّْؤلُِؤيُّ إلَى  -َحْنبٍَل، َوأَبُو ُعبَْيٍد  ثُمَّ َرَجَع ُمَحمَّ

ينَا َعْن َزْيٍد أَنَّهُ  -اْلقَْوِل الَِّذي َذَكْرنَا َعْن َعلِيٍّ  َرَجَع َعْن هََذا إلَى أَْن يُْنقََص اْلَجدُّ  َوقَْد ُروِّ

، َواْبُن َمْسُعوٍد، فَلَْيَس َعْنهُْم إّلَّ أَْن يُقَاِسَم  ا ُعْثَماُن، َوأَبُو ُموَسى اِْلَْشَعِريُّ َعْن َذلَِك.. َوأَمَّ

ْخَوةَ إلَى الثُّلُِث فَقَْط، َوَّل يَُحطُّ ِمْن الثُّلُِث  يَاَداُت.َولَْيَس عَ  -اْلَجدُّ اْْلِ  ْنهُْم هَِذِه الزِّ

عن أَبَي ِعيَاٍض أَنَّهُ َسِمَع َزْيَد ْبَن ثَابٍِت يَقُوُل: َدَخْلت َعلَى ُعَمَر فِي اللَّْيلَِة الَّتِي قُبَِض ■

 َوَذَكَر اْلَخبََر. -فِيهَا فَقُْلت لَهُ: إنِّي َرأَْيت أَْن أَْنتَقَِص اْلَجدَّ 

، قَاَل: قَاَل لِي ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن: إنَّ ُعَمَر قَاَل لِي: إنِّي قَْد َرأَْيت َعْن َمْرَواَن ْبِن اْلَحَكمِ ■ 

هُ ُرْشٌد، فِي اْلَجدِّ َرْأيًا فَإِْن َرأَْيتُْم أَْن تَتَّبُِعوهُ فَاتَّبُِعوهُ: فَقَاَل لَهُ ُعْثَماُن: إْن نَتَّبِْع َرْأيَك فَإِنَّ 

ْيِخ  ْأِي َكاَن قَاَل: َوَكاَن أَبُو بَْكٍر يَْجَعلُهُ أَبًا.)صحيح(َوإِْن نَتَّبِْع َرْأَي الشَّ  قَْبلَك فَنِْعَم ُذو الرَّ

 ■ ِ ا الَِّذي قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن ِعْكِرَمةَ َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: أَمَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ْسًَلِم أَْفَضُل أَْو قَاَل: لَْو ُكْنت ُمتَِّخًذا َخلِيًًل ِمْن هَِذِه اِْلُ » تََّخْذتُهُ َخلِيًًل َولَِكنَّ ُخلَّةَ اْْلِ ِة َّلِ مَّ

، فَإِنَّهُ أَْنَزلَهُ أَبًا، أَْو قَاَل: قََضاهُ أَبًا " يَْعنِي اْلَجدَّ فِي اْلِميَراِث.)صحيح ومثله عن « َخْيرٌ 

 م عن أبي بكر (أبي موسى اِلشعري وأبي سعيد الخدري وعبد َّللا بن الزبير كله

َعْن َعطَاٍء َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: اْلَجدُّ أٌَب، َوقََرأَ: }َواتَّبَْعُت ِملَّةَ آبَائِي إِْبَراِهيَم ■ 

 [ .٢٨َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب{ ]يوسف: 

تِي قُبَِض فِيهَا فَقَاَل َزْيَد ْبَن ثَابٍِت يَقُوُل: إنَّهُ َدَخَل َعلَى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب فِي اللَّْيلَِة الَّ ■ 

لَهُ َزْيٌد: إنِّي قَْد َرأَْيت أَْن أَْنتَقَِص اْلَجدَّ؟ فَقَاَل لَهُ ُعَمُر: لَْو ُكْنت ُمْنتَقًِصا أََحًدا ِِلََحٍد 

ِ ْبِن ُعَمَر يَِرثُونَنِي ُدوَن إْخَوتِي، فَ  ، أَلَْيَس بَنُو َعْبِد َّللاَّ ْخَوةَ لِْلَجدِّ َما بَالِي َّل َّلْنتَقَْصت اْْلِ

 أَِرثُهُْم ُدوَن إْخَوتِِهْم، لَئِْن أَْصبَْحت َِلَقُولَنَّ فِيِه، قَاَل: فََماَت ِمْن لَْيلَتِِه.)صحيح(

ُ َعْنهُ  -قال المؤلف: فَهََذا آِخُر قَْوِل ُعَمَر  ِة. -َرِضَي َّللاَّ حَّ  َوإِْسنَاُدهُ فِي َغايَِة الصِّ

 ْبَن َعفَّاَن، َواْبَن َمْسُعوٍد قَاَّل َجِميًعا: اْلَجدُّ بَِمْنِزلَِة اِْلَِب.َعْن طَاُوٍس: أَنَّ ُعْثَماَن ■ 

 َعطَاٌء: أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب َكاَن يَْجَعُل اْلَجدَّ أَبًا.■ 

 1111]َمْسأَلَةٌ اْلَخْرقَاُء َوِهَي أُمٌّ َوأُْخٌت َوَجدٌّ[م

 -اآلثار:
ْعبِيِّ قَاَل: بَعَ ■  ، َوأُْخٍت؟ قُْلت: َعْن الشَّ ، َوأُمٍّ اُج فَقَاَل: َما تَقُوُل فِي َجدٍّ َث إلَيَّ اْلَحجَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْختَلََف فِيهَا َخْمَسةٌ ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل َّللاَّ اْبُن َمْسُعوٍد،  -َصلَّى َّللاَّ

، َوُعْثَماُن، َوَزْيٌد، َواْبُن َعبَّاٍس، قَاَل اْلحَ  اُج: فََما قَاَل فِيهَا اْبُن َعبَّاٍس َوَعلِيٌّ إْن َكاَن  -جَّ

؟ قُْلت: َجَعَل اْلَجدَّ أَبًا، َولَْم يُْعِط اِْلُْخَت َشْيئًا، َوأَْعطَى اِْلُمَّ الثُّلَُث؟ قَاَل: فََما قَاَل -لَُمْتقَنًا 

ًَلثَةً، َوأَْعطَى اْلَجدَّ اْثنَْيِن، فِيهَا اْبُن َمْسُعوٍد؟ قُْلت: َجَعلَهَا ِمْن ِستٍَّة: أَْعطَى اِْلُْخَت ثَ 
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؟ قُْلت: َجَعلَهَا -يَْعنِي ُعْثَماَن  -َوأَْعطَى اِْلُمَّ الثُّلَُث، قَاَل: فََما قَاَل فِيهَا أَِميُر اْلُمْؤِمنِيَن 

: أَْعطَى اِْلُْخَت أَْثًَلثًا، قَاَل: فََما قَاَل فِيهَا أَبُو تَُراٍب يَْعنِي َعلِيًًا قُْلت: َجَعلَهَا ِمْن ِستَّةٍ 

ثًََلثَةً، َوأَْعطَى اِْلُمَّ اْثنَْيِن، َوأَْعطَى اْلَجدَّ َسْهًما، قَاَل: فََما قَاَل فِيهَا َزْيٌد؟ قُْلت: َجَعلَهَا 

اُج: ِمْن تِْسَعٍة: أَْعطَى اِْلُمَّ ثًََلثَةً، َوأَْعطَى اْلَجدَّ أَْربََعةً، َوأَْعطَى اِْلُْخَت: اْثنَْيِن قَاَل اْلحَ  جَّ

 يَْعنِي ُعْثَماَن. -ُمْر اْلقَاِضي يُْمِضيهَا َعلَى َما أَْمَضاهَا َعلَْيِه أَِميُر اْلُمْؤِمنِيَن 

، قَاَل: لِْْلُْخِت ■  ، َوَجدٍّ َعْن إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب فِي أُْخٍت، َوأُمٍّ

ُدُس، َوَما  بَقَِي فَلِْلَجدِّ.)ضعيف منقطع( النِّْصُف، َولِْْلُمِّ السُّ

 ■ ، اُج فَقَاَل لِي: َما تَقُوُل فِي فَِريَضٍة أُتِيت بِهَا: أُمٌّ ْعبِيِّ قَاَل: أَْرَسَل إلَيَّ اْلَحجَّ َعْن الشَّ

، َوأُْخٌت؟ فَقُْلت: َما قَاَل فِيهَا اِْلَِميُر؟ فَأَْخبََرنِي بِقَْولِِه، فَقُْلت: هََذا قََضاُء أَ  بِي تَُراٍب َوَجدٌّ

ِ  -يَْعنِي َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب  ُ َعلَْيِه  -َوقَاَل فِيهَا َسْبَعةٌ ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ُدُس، َولِْلَجدِّ الثُّلُُث، َوقَاَل  -َوَسلََّم  قَاَل ُعَمُر، َواْبُن َمْسُعوٍد: لِْْلُْخِت النِّْصُف، َولِْْلُمِّ السُّ

ُدُس، َوقَاَل ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن: لِْْلُمِّ الثُّلُُث، َعلِيٌّ  : لِْْلُمِّ الثُّلُُث َولِْْلُْخِت النِّْصُف، َولِْلَجدِّ السُّ

اُج: لَْيَس هََذا بَِشْيٍء، َوقَاَل َزْيٌد: لِْْلُمِّ ثًََلثَةٌ  ، َولِْْلُْخِت الثُّلُُث، َولِْلَجدِّ الثُّلُُث، فَقَاَل اْلَحجَّ

بَْيِر: لِْْلُمِّ الثُّلُُث، َولِْلَجدِّ َماَولِ   ْلَجدِّ أَْربََعةٌ، َولِْْلُْخِت َسْهَماِن، َوقَاَل اْبُن َعبَّاٍس، َواْبُن الزُّ

 بَقَِي، َولَْيَس لِْْلُْخِت َشْيٌء.

 1111]َمْسأَلَة اأْلَْكَدِريَّة[م
، َوأُْخٌت، َوَزوْ  ، َوَجدٌّ  ٌج.َواِْلَْكَدِريَّةُ " َوِهَي أُمٌّ

 -أقوال الفقهاء:
ُدُس.)عبيدة السلماني(■  ُدُس، َولِْلَجدِّ السُّ ُدُس، َولِْْلُمِّ السُّ ْوِج النِّْصُف، َولِْْلُْخِت السُّ  لِلزَّ

 -اآلثار:
ْوِج ثًََلثَةُ أَْسهٍُم، َولِْْلُمِّ َسْهَماِن، َولِْلَجدِّ ■  : لِلزَّ َسْهٌم،  َعْن إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ قَاَل: قَاَل َعلِيٌّ

ْوِج ثًََلثَةُ أَْسهٍُم، َولِْْلُمِّ َسْهٌم، َولِْلَجدِّ َسهْ  ٌم، َولِْْلُْخِت ثًََلثَةُ أَْسهٍُم، َوقَاَل اْبُن َمْسُعوٍد: لِلزَّ

ْوِج ثًََلثَةُ أَْسهٍُم َولِْْلُمِّ َسْهَماِن، وَ  لِْلَجدِّ َولِْْلُْخِت ثًََلثَةُ أَْسهٍُم، َوقَاَل َزْيُد ْبُن ثَابٍِت: لِلزَّ

هَاِم فِي ثًََلثٍَة فَتَُكوُن َسْبَعةً َوِعْشِريَن  َسْهٌم، َولِْْلُْخِت ثًََلثَةُ أَْسهٍُم، تَْضِرُب َجِميَع السِّ

ْوِج ِمْن َذلَِك تِْسَعةُ أَْسهٍُم، َولِْْلُمِّ ِستَّةٌ، تَْبقَى اْثنَا َعَشَر َسْهًما: لِْلَجدِّ ِمْنهَا  َسْهًما: لِلزَّ

ْوِج النِّْصُف، َولِْْلُمِّ الثُّلُُث، َولِْلَجدِّ َما بَقَِي، ثََمانِيَةٌ  ، َولِْْلُْخِت أَْربََعةٌ، َوقَاَل اْبُن َعبَّاٍس لِلزَّ

 َولَْيَس لِْْلُْخِت َشْيٌء.

ثَنِي َراِويِه َزْيِد ْبِن ثَابٍِت ■  ْعبِيِّ قَاَل: َحدَّ هُ لَْم يَقُْل أَنَّ  -يَْعنِي قَبِيَصةَ ْبَن ُذَؤْيٍب  -َعْن الشَّ

 .-يَْعنِي َزْيَد ْبَن ثَابٍِت  -فِي " اِْلَْكَدِريَِّة " َشْيئًا 

 1111]َمْسأَلَة فِي َجد  وابنة وأخت أَْو أخوة[م
، َواْبنٍَة، َوأُْخٍت: ِهَي ِمْن أَْربََعٍة: لِْلبِْنِت َسْهَماِن، َولِْلَجدِّ  َعْن اْبِن َمْسُعوٍد: أَنَّهُ قَاَل فِي َجدٍّ

فَإِْن َكانَتَا أُْختَْيِن فَِمْن ثََمانِيٍَة: لِْلبِْنِت أَْربََعةٌ، َولِْلَجدِّ َسْهَماِن،  -ٌم، َولِْْلُْخِت َسْهٌم َسهْ 

فَإِْن ُكنَّ ثًََلثَةَ أََخَواٍت، فَِمْن َعْشَرٍة: لِْلبِْنِت َخْمَسةُ أَْسهٍُم،  -َولِْْلُْختَْيِن بَْينَهَُما َسْهَماِن 

.َولِْلَجدِّ َسهْ   َماِن َولِْْلََخَواِت ثًََلثَةُ أَْسهُِم بَْينَهُنَّ

 1111]َمْسأَلَة نُُزول بَنِي األخ منازل أبائهم َمَع اْلَجد [م
ْعبِيِّ قَاَل: َكاَن َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب يُْنِزُل بَنِي اِْلَِخ َمَع اْلَجدِّ َمنَاِزلَهُْم ■ يَْعنِي  -َعْن الشَّ

 َولَْم أَِجْد أََحًدا ِمْن النَّاِس يَقُولُهُ َغْيَرهُ. - َمنَاِزَل آبَائِِهمْ 

ٍد: إنََّما أَْوَرْدنَا هَِذِه اْلَمَسائَِل لِتَلُوَح ُمنَاقََضتُهَا لَِما َذَكْرنَا قَْبلَهَا، َولِنُِريَ  اْلُمقَلَِّد  قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

ِ  -أَنَّهُ لَْيَس بَْعُضهَا أَْولَى ِمْن بَْعٍض   تََعالَى التَّْوفِيُق. َوبِاّلَِلَّ
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 1111]اآْلثَاُر اْلَواِرَدةُ فِي اْلَجدِّ[م
قال ابن حزم: َما نَْعلَُم اْْلَن فِي اْلَجدِّ أَثًَرا َغْيَر هَِذِه َولَْيَس فِيهَا إّلَّ ُسُدٌس، َوثُلٌُث، 

دُ  ، َوبِهَا نَقُوُل: فَلِْلَجدِّ َمَع اْلَولَِد الذََّكِر السُّ ُس، َوَمَع اْلبَنَاِت الثُّلُُث، َوَمَع َونِْصٌف، َوُكلٌّ

ةٌ، َوَّل َزْوٌج، َوَّل َزْوَجةٌ، َوَّل أٌَب:  -اْلبِْنِت النِّْصُف  ، َوَّل َجدَّ َوإَِذا لَْم يَُكْن َولٌَد، َوَّل أُمٌّ

ْحَمِن ْبِن ُغْنٍم  .. ثُمَّ نَظَْرنَا فِي قَْوِل َزْيٍد، َوَعْبِد الرَّ ِن َمنََعاهُ اْلِميَراَث َمَع اللََّذيْ  -فَلَهُ اْلُكلُّ

ْخَوِة  ْخَوِة َمْنُصوًصا فِي اْلقُْرآِن، َولَْم  -اْْلِ تَهُْم أَْن قَالُوا: َوَجْدنَا ِميَراَث اْْلِ فََوَجْدنَا ُحجَّ

ْخَوةَ نَِجْد لِْلَجدِّ ِميَراثًا فِي اْلقُْرآِن، َوَوَجْدنَا اْلَجدَّ يُْدلِي بِِوَّلَدتِِه ِِلَبِي اْلَميِِّت، وَ  َوَجْدنَا اْْلِ

ْخَوِة َمْنُصوٌص  ا قَْوُل َمْن قَاَل: ِميَراُث اْْلِ يُْدلُوَن بِِوَّلَدِة أَبِي اْلَميِِّت: فَهُْم أَْقَرُب ِمْنهُ.. أَمَّ

فِي اْلقُْرآِن َولَْيَس ِميَراُث اْلَجدِّ َمْنُصوًصا فِي اْلقُْرآِن فَبَاِطٌل، بَْل ِميَراُث اْلَجدِّ َمْنُصوٌص 

ِة{ فِي اْلقُْرآِن بِقَْولِِه تََعالَى: }يَا بَنِي آَدَم ّل يَْفتِنَنَُّكُم الشَّْيطَاُن َكَما أَْخَرَج أَبََوْيُكْم ِمَن اْلَجنَّ 

 -َوهَُو أَْبَعُد َجدٍّ لَنَا  -َوَجَعلَهُ أَبًا لَنَا  -َعلَْيِه السًََّلُم  -[ فََجَعلَنَا بَنِيَن ِْلَدَم ٢٧]اِلعراف: 

ُدُس{ ]النساء: فَالْ   [١١َجدُّ أٌَب، َوقَاَل تََعالَى: }َوِلَبََوْيِه لُِكلِّ َواِحٍد ِمْنهَُما السُّ

ِه الثُّلُُث{ ]النساء:  ا َكْوُن اْلَجدِّ يُْدلِي بِِوَّلَدتِِه ِِلَبِي   [١١}َوَوِرثَهُ أَبََواهُ فَْلُمِّ ، َوأَمَّ

ْخَوِة يُْدلُوَن بِوِ  َّلَدِة أَبِي اْلَميِِّت لَهُْم َولِْلَميِِّت، فَهُْم أَْقَرُب، فَلَْيَسْت اْلَميِِّت، َوَكْوُن اْْلِ

اْلَمَواِريُث بِاْلقُْرِب َوَّل بِاْلبُْعِد، فَهََذا اْبُن اْلبِْنِت أَْقَرُب ِمْن اْبِن اْلَعمِّ الَِّذي َّل يَْلتَقِي َمَع 

هَُو َّل يَِرُث َمَع اْبِن اْلَعمِّ اْلَمْذُكوِر َشْيئًا، َوهَِذِه اْلَميِِّت إّلَّ إلَى أَْزيََد ِمْن ِعْشِريَن أَبًا، وَ 

، َوَّل تَِرُث َمَعهُ َشْيئًا، فََكْيَف َواْلَجدُّ أَْقَرُب، ِِلَنَّ ِوَّلَدتَهُ ِِلَبِ  ةُ أَْقَرُب ِمْن اْبِن اْلَعمِّ ي اْلَعمَّ

ْخوَ  ، فَاْلَجدُّ اْلَميِِّت َكانَْت قَْبَل ِوَّلَدِة أَبِي اْلَميِِّت ِْلِ ِة اْلَميِِّت، فََولَُد اِّلْبِن هَُو بَْعُض اْلَجدِّ

: فَبَطََل هََذا اْلقَْوُل بِيَقِيٍن.. ثُمَّ نَظَْرنَا فِي قَْوِل َمْن قَاَل: لَْيَس لِْلَجدِّ -أَْقَرُب إلَْيِه ِمْن أَِخيِه 

ْخَوِة فَْرٌض َمْعلُوٌم، إنََّما هَُو َعلَى قَْدِر َما يََراهُ أَِميُر  اْلُمْؤِمنِيَن َعلَى َحَسِب قِلَِّة اْْلِ

اِل َوَكْثَرتِِهْم، فََوَجْدنَاهُ فِي َغايَِة اْلفََساِد؛ ِِلَنَّهُ إَذا لَْم يَُكْن لِْلَجدِّ فَْرٌض َّلِزٌم، فََحَراٌم أَْخُذ مَ 

ِغيُر، َواْلَمجْ  ْخَوِة َوإِْعطَاُؤهُ إيَّاهُ، َوقَْد يَُكوُن فِيِهْم الصَّ  نُوُن، َواْلَكاِرهُ، َواْلَغائُِب.اْْلِ

 [ ..١٨٨َوقَْد قَاَل تََعالَى: }َوّل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل{ ]البقرة: 

ْخَوةَ إلَى اْثنَْي َعَشَر، أَْو إلَى ثََمانِيَ  ٍة، أَْو ثُمَّ نَظَْرنَا فِي اِْلَْقَواِل اْلبَاقِيَِة ِمْن ُمقَاَسَمِة اْلَجدِّ اْْلِ

لِيِل، َّل يُوِجُب -إلَى َسْبَعٍة، أَْو إلَى ِستٍَّة، أَْو إلَى ثًََلثٍَة  : فََوَجْدنَاهَا ُكلَّهَا َعاِريَّةً ِمْن الدَّ

َشْيئًا ِمْنهَا، َّل قُْرآٌن، َوَّل ُسنَّةٌ َصِحيَحةٌ، َوَّل ِرَوايَةٌ َضِعيفَةٌ، َوَّل َدلِيُل إْجَماٍع، َوَّل 

 قِيَاٍس.نَظٍَر، َوَّل 

ُ تََعالَى. -ثُمَّ َوَجْدنَا أَْكثََرهَا َّل يَِصحُّ   َعلَى َما نُبَيُِّن إْن َشاَء َّللاَّ

َوايَةُ َعْن ِعْمَراَن، َوأَبِي ُموَسى  ا الرِّ ُ َعْنهَُما  -أَمَّ يَْعنِي فِي  -، فََغْيُر َمْعُروفٍَة -َرِضَي َّللاَّ

 لَهُ َسْهٌم َكَسْهِم ُكلِّ َواِحٍد ِمْنهُْم. ُمقَاَسَمِة اْلَجدِّ اْثنَْي َعَشَر أًَخا

َوايَةُ َعْن َعلِيٍّ  ا الرِّ ُ َعْنهُ  -َوأَمَّ : أَنَّهُ يُقَاِسُمهُْم إلَى َسْبَعٍة فَيَُكوُن لَهُ الثُُّمُن، -َرِضَي َّللاَّ

بِيِع، َوقَْد تُُكلَِّم فِيِه.  فَفِيهَا قَْيُس ْبُن الرَّ

َوايَةُ َعْن عَ  ا الرِّ ْبُع فََصِحيَحةٌ َوأَمَّ لِيٍّ فِي اْلُمقَاَسَمِة بَْيَن اْلَجدِّ َوِستَِّة إْخَوٍة فَيَُكوُن لَهُ السُّ

ْعبِيِّ َسَماٌع ِمْن َعلِيٍّ أَْصًًل، َولَْم يَْذُكْر َمْن أَْخبََرهُ َعْن َعلِيٍّ  ، ثُمَّ َّل يَِصحُّ لِلشَّ  .إلَى الشَّْعبِيِّ

َوايَةُ َعْن ُعَمرَ  ا الرِّ ْخَوةَ إلَى َخْمَسٍة، َوأَمَّ ، َواْبِن َمْسُعوٍد فِي ُمقَاَسَمِة اْلَجدِّ اْْلِ ، َوَعلِيٍّ

ُدُس، فَِهَي ثَابِتَةٌ َعْنهُْم ِمْن طَِريِق إْبَراِهيَم َعْن ُعبَْيِد ْبِن نَْضلَةَ َعْن ُعَمَر،  فَيَُكوُن لَهُ السُّ

 َواْبِن َمْسُعوٍد.

ةَ  .َوِمْن طَِريِق َعْمِرو ْبِن ُمرَّ ِ ْبِن َسلََمةَ َعْن َعلِيٍّ  َعْن َعْبِد َّللاَّ

؛ ِِلَنَّهَا ُمْنقَِطَعةٌ َعْن قَتَاَدةَ  َوايَةُ َعْن َعلِيٍّ لِْلَجدِّ الثُّلُُث َعلَى ُكلِّ َحاٍل فًََل تَِصحُّ ا الرِّ : أَنَّ َوأَمَّ
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ُ  -َعلِيًًا، َوقَتَاَدةَ: لَْم يُولَْد إّلَّ بَْعَد َمْوِت َعلِيٍّ   .- َعْنهُ َرِضَي َّللاَّ

ْخَوةَ إلَى الثُّلُِث، فَإِنَّ  َوايَةُ َعْن ُعَمَر، َوُعْثَماَن، َواْبِن َمْسُعوٍد: بُِمقَاَسَمِة اْلَجدِّ اْْلِ ا الرِّ َما َوأًُمً

: أَنَّ ُعَمَر، َوُعْثَماَن، َوأَنَّ َزْيًدا َكتََب إ لَى َجاَءْت ِمْن طَِريِق يَْحيَى ْبِن َسِعيٍد اِْلَْنَصاِريِّ

 َولَْم يُْدِرْك يَْحيَى أََحًدا ِمْن هَُؤَّلِء. -ُمَعاِويَةَ 

َوهََذا ُمْنقَِطٌع ، َوِمْن طَِريِق أَبِي اْلُمَعلَّى اْلَعطَّاِر َعْن  -َوِمْن طَِريِق إْبَراِهيَم: أَنَّ ُعَمَر 

 ْسُعوٍد.إْبَراِهيَم َعْن َعْلقََمةَ، َوُعبَْيِد ْبِن نَْضلَةَ َعْن ُعَمَر، َواْبِن مَ 

 َوِمْن طَِريِق اْلهَْيثَِم ْبِن بَْدٍر َعْن ُشْعبَةَ ْبِن التَّْوأَِم َعْن اْبِن َمْسُعوٍد، َوُعَمَر، َوُعْثَماَن.

ْعبِيِّ َعْن َمْسُروٍق َعْن ُعَمَر َواْبِن  َوِمْن طَِريِق إْسَرائِيَل َعْن َجابٍِر اْلُجْعفِيِّ َعْن الشَّ

 َواْلهَْيثَُم ْبُن بَْدٍر َمْجهُوٌل. -َوَجابٌِر َساقِطٌ  -ِعيٌف إْسَرائِيُل ضَ  -َمْسُعوٍد 

: َّل بَأَْس بِِه، فَِهَي ِمْن طَِريِق  ا أَبُو اْلُمَعلَّى اْلَعطَّاُر، فَهَُو يَْحيَى ْبُن َمْيُموٍن ِمْصِريٌّ َوأَمَّ

 َجيَِّدٍة، َوإِلَْيهَا َرَجَع اْبُن َمْسُعوٍد، َوُعَمُر.

وَ  ا الرِّ ايَةُ بِالتَّْفِصيِل الطَِّويِل َعْن ُعَمَر، َوَزْيِد ْبِن ثَابٍِت: فًََل تَِصحُّ أَْلبَتَّةَ؛ ِِلَنَّهُ ُمْنقَِطٌع َوأَمَّ

ِ ْبِن  ِ ْبُن َعْبِد َّللاَّ َعْن ُعَمَر، إنََّما هَُو َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب، َوقَبِيَصةُ ْبُن ُذَؤْيٍب َوُعبَْيُد َّللاَّ

ِ َوَّل لِقَبِيَصةَ ِمْن ُعَمَر أَْصًًل، َوَّل لَِسِعيٍد  -ُعَمَر ُعْتبَةَ: أَنَّ  َوَّل يَِصحُّ َسَماٌع لُِعبَْيِد َّللاَّ

ُ َعْنهُ  -َعْن ُعَمَر، إّلَّ نَْعيَهُ النُّْعَماَن ْبَن ُمْقِرٍن َعلَى اْلِمْنبَِر فَقَْط، َماَت ُعَمُر   -َرِضَي َّللاَّ

 َولَِسِعيٍد ثََماِن ِسنِيَن.

َوَّل أَْخبََر  -َولَْم يَْلَق إْبَراِهيُم قَطُّ َزْيَد ْبَن ثَابٍِت  -ِمْن طَِريِق َزْيِد ْبِن إْبَراِهيَم: أَنَّ َزْيًدا وَ 

نَاِد َعْن أَبِيِه َعْن َخاِرَجةَ ْبِن َزْيٍد َعْن أَبِيِه َزْيٍد  ْحَمِن ْبُن أَبِي الزِّ ْن َسِمَعهُ، أَْو َعْبُد الرَّ ِممَّ

ْعِف، َوالتَّْرِك، َوَّل َسبِيَل إلَى أَْن يُوَجَد َعْن َزْيٍد ِمْن َغْيِر  َوَعْبدُ  - ْحَمِن فِي َغايَِة الضَّ الرَّ

َوَّل يَِصحُّ َعْن َزْيٍد فِي هََذا َشْيٌء،  -إْن ُوِجَدْت  -هَاتَْيِن الطَِّريقَْيِن إّلَّ َمْن أُْسقَِط ِمْنهَُما 

، ، َوَجدٍّ ْعبِيُّ قَْد لَقِيَهُ. إّلَّ قَْولُهُ فِي أُمٍّ ْعبِيِّ َعْنهُ، َوالشَّ  َوأُْخٍت، فَقَْط، ِِلَنَّهُ َعْن الشَّ

ْعبِيِّ َعْن قَبِيَصةَ ْبِن ُذَؤْيٍب أَنَّ َزْيًدا لَْم يَقُْل فِي " اِْلَْكَدِريَِّة " َشْيئًا..  ينَا َعْن الشَّ َوقَْد ُروِّ

ا  فَإِْن ادََّعْوا أَنَّ قَْوَل َزْيٍد َمْنقُولٌ  َعْنهُ نَْقَل التََّواتُِر َكَذبُوا، َوإِنََّما اْشتَهََرْت تِْلَك اْلَمقَالَةُ لَمَّ

ُد ْبُن اْلَحَسِن،  اتَّفََق أَْن قَاَل بِهَا َمالٌِك، َوُسْفيَاُن، َواِْلَْوَزاِعيُّ َوأَبُو يُوُسَف، َوُمَحمَّ

ْنتََشَرْت َعْن ُمقَلِِّديِهْم، َوأَْصلُهَا َواٍه، َوَمْخَرُجهَا اْشتَهََرْت ِعْنَد َمْن قَلََّدهُْم فَا -َوالشَّافِِعيُّ 

َساقِطٌ، َوَمْنبَُعهَا َّل يَِصحُّ أَْصًًل، َوإِنََّما هَُؤَّلِء الَِّذيَن أََخُذوا بِهَِذِه اْلقَْولَِة َكانُوا يَقُولُوَن 

، فَقَْد أَقَرَّ أَْكثَُر أَْصَحا بِِه أَنَّهُ فَاَرَق أَْصلَهُ فِي اْلفََرائِِض، فَقَلََّد َما بِاْلُمْرَسِل، َحاَش الشَّافِِعيَّ

 ُرِوَي َعْن َزْيٍد، َوأَْقَوالُهُ تَُدلُّ َعلَى أَنَّهُ َكاَن قَلِيَل اْلبََصِر بِاْلفََرائِِض..

 قَْوُل َمْن قَاَل: إنَّهُ أٌَب فَإِْذ قَْد بَطَلَْت َهِذِه اأْلَْقَواُل ُكلَُّها بِيَقِيٍن ََل إْشَكاَل فِيِه؟ فَلَْم يَْبَق إَلَّ 

يِق، َوَعْن  دِّ ََل يَِرُث َمَعهُ َمْن ََل يَِرُث َمَع اأْلَِب، َوُهَو قَْوٌل قَْد َصحَّ َعْن أَبِي بَْكٍر الصِّ

بَْيِر.  ُعَمَر، َواْبِن َعبَّاٍس، َواْبِن الزُّ

، َواْبِن َمْسُعوٍد بِأََسانِ  يَد إْن لَْم تَُكْن أَْحَسَن ِمْن أََسانِيِد َوَجاَءْت َعْن ُعْثَماَن، َوَعلِي 

، َواْبِن َمْسُعوٍد، َوَزْيٍد:  اأْلَْقَواِل اْلُمْختَلِفَِة الَّتِي تََعلَّقُوا بَِها َعْن ُعَمَر، َوُعْثَماَن، َوَعلِي 

َ لَْم تَُكْن ُدونََها. لَْم يَْذُكْر فِي  -تََعالَى  - . َوِمْن بََراِهينِنَا أَْيًضا فِي هَِذِه اْلَمْسأَلَِة: أَنَّ َّللاَّ

ْخَوِة أَْلبَتَّةَ، َوَّل ِميَراَث اِْلََخَواِت إّلَّ فِي آيَتَْي " اْلَكًَللَِة " فََوَجَب  اْلقُْرآِن ِميَراَث اْْلِ

أَْن َّل  َضُروَرةً بِنَصِّ اْلقُْرآِن أَْن َّل يَِرَث أٌَخ، َوَّل أُْخٌت، إّلَّ فِي ِميَراِث اْلَكًَللَِة، َوَوَجبَ 

: فََوَجْدنَا َمْن َوِرثَهُ -يُْؤَخَذ ِميَراُث اْلَكًَللَِة، إّلَّ ِمْن نَصٍّ أَْو إْجَماٍع َراِجٍع إلَى النَّصِّ 

َولَْم يَُكْن لِْلَميِِّت َولٌَد َذَكٌر،  -أَِشقَّاُء، أَْو ِِلٍَب أَْو ِِلُمٍّ  -إْخَوةٌ ُذُكوٌر أَْو إنَاٌث، أَْو ِكًَلهَُما 

َولَُد َولٍَد َذَكٌر، َوَّل اْبنَةٌ، َوَّل أٌَب، َوَجدٌّ ِِلٍَب، فَإِنَّهُ إْجَماٌع َمْقطُوٌع َعلَْيِه ِمْن َجِميِع  َوَّل 
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ِة، َعلَى أَنَّهُ ِميَراُث َكًَللٍَة.  اِْلُمَّ

ْن َذَكْرنَا  -َوَوَجْدنَا السَّلََف ُمْختَلِفِيَن  ُضهُْم يَقُوُل: هَُو ِميَراُث فَبَعْ  -إَذا َكاَن لِْلَميِِّت أََحٌد ِممَّ

ْجَماِع اْلُمتَيَقَِّن، َوتَْرُك َما  َكًَللٍَة، َوبَْعُضهُْم يَقُوُل: لَْيَس ِميَراَث َكًَللٍَة، فََوَجَب اِّلْنقِيَاُد لِإْلِ

فَيُْستَْثنَى ِمْن  اُْختُلَِف فِيِه، إْذ َّل نَصَّ ِعْنَد اْلُمْختَلِفِيَن فِي َذلَِك.. إّلَّ أَْن يُوِجَب َذلَِك نَصٌّ 

 هََذا النَّصِّ اْْلَخِر، َولَْيَس َذلَِك إّلَّ فِي اِْلَِخ الذََّكِر الشَّقِيِق، أَْو لِْْلَِب َمَع اِّلْبنَِة َواْلبِْنتَْينِ 

 -َكٌر إَذا لَْم يَُكْن هُنَالَِك َعاِصٌب ذَ  -فََصاِعًدا، َوفِي اِْلُْخِت َمَع اْلبِْنِت َواْلبِْنتَْيِن فََصاِعًدا 

ِ تََعالَى التَّْوفِيقُ   َوبِاّلَِلَّ

 -األحاديث واآلثار:
 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَنٍَس َعْن َرُسوِل َّللاَّ َوأَْفَرُضهُْم َزْيُد ْبُن »فََذَكَرهُ، َوفِيِه:  -َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف(«)ثَابٍِت، َوأَْقَرُؤهُْم أُبًَي ْبُن َكْعبٍ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ْن النَّبِيِّ َعْن اْبِن ُعَمَر عَ ■  ، »فََذَكَرهُ، َوفِيِه:  -َصلَّى َّللاَّ َوإِنَّ أَْقَرأَهَا َِلُبَيٌّ

 ضعيف(«)َوإِنَّ أَْفَرَضهَا لََزْيٌد، َوإِنَّ أَْقَضاهَا لََعلِيٌّ 

بَا َحاِمِد ْبِن َحْسنََوْيِه قال المؤلف: هَِذِه أََسانِيُد ُمْظلَِمةٌ؛ ِِلَنَّ أَْحَمَد ْبَن أَبِي ِعْمَراَن، َوأَ 

ِد ْبِن َغالٍِب  -َمْجهُوَّلِن  فَّاُر ِمْثلُهَُما، َوأَْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ إْن َكاَن ُغًَلَم  -َوإِْسَماِعيُل الصَّ

 َوإِْن َكاَن َغْيَرهُ فَهَُو َمْجهُوٌل. -َخلِيٍل فَهَُو هَالٌِك ُمتَّهٌَم 

 ُد ْبُن أَبِي َغالٍِب، َواْلَكْوثَُر: َمْجهُولُوَن.َواْلَحَسُن ْبُن اْلفَْضِل، َوُمَحمَّ 

ةٌ؛ ِِلَنَّهُ َّل يُوِجُب َكْونَهُ  ْت لََما َكاَن لَهُْم فِيهَا ُحجَّ أَْن يُقَلََّد قَْولُهُ، « أَْفَرَضهُمْ »ثُمَّ لَْو َصحَّ

َكْعٍب أَْقَرُؤهُْم، َوَعلِيًًا أَْقَضاهُْم  َكَما لَْم يَِجْب ِعْنَدهُْم َما فِي هَِذِه اِْلَْخبَاِر ِمْن أَنَّ أُبَيَّ ْبنَ 

أَْن يَْقتَِصُروا َعلَى قَِراَءِة أُبَيٍّ ُدوَن َسائِِر اْلقَِراَءاِت، َوَّل َعلَى أَْقِضيَِة َعلِيٍّ ُدوَن أَْقِضيَِة 

 َغْيِرِه..

ِ »َعْن َمْعقِِل ْبِن يََساٍر ■  ُ َعلَْيِه وَ  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُدسَ  -َسلََّم َصلَّى َّللاَّ « أَْعطَى اْلَجدَّ السُّ

 قَاَل ُمَعاِويَةُ فِي َحِديثِِه: َّل نَْدِري َمَع َمْن؟

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعْمِرو ْبِن َمْيُموٍن: أَنَّ ُعَمَر َجَمَع أَْصَحاَب َرُسوِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ِ فِي َشأِْن اْلَجدِّ فَنََشَدهُْم: َمْن َسِمَع مِ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ْن َرُسوِل َّللاَّ فِي اْلَجدِّ َشْيئًا؟  -َصلَّى َّللاَّ

ِ »فَقَاَل َمْعقُِل ْبُن يََساٍر اْلُمَزنًِي: َسِمْعت  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوَل َّللاَّ أَتَى  -َصلَّى َّللاَّ

، فَأَْعطَى ثُلُثًا أَْو ُسُدًسا اَل لَهُ ُعَمُر: َما اْلفَِريَضةُ؟ فَقَاَل: َّل أَْدِري ، فَقَ « بِفَِريَضٍة فِيهَا َجدٌّ

 َوَذَكَر اْلَخبََر. . -

ِ »عن الحسن َعْن ِعْمَراَن ْبِن اْلُحَصْيِن ■ ُ َعلَْيِه  -أَنَّ َرُجًًل أَتَى َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ا أَْدبََر َدَعاهُ،  فَقَاَل: إنَّ اْبَن اْبنِي َماَت فََما لِي ِمْن ِميَراثِِه؟ -َوَسلََّم  ُدُس، فَلَمَّ قَاَل: السُّ

ُدَس اْْلَخَر طُْعَمةٌ  ا أَْدبََر َدَعاهُ، فَقَاَل: إنَّ السُّ  «فَقَاَل: لَك ُسُدٌس آَخُر، فَلَمَّ

َوهََذا يَْخُرُج أَْحَسَن ُخُروٍج فِي  -قال المؤلف: فِي َسَماِع اْلَحَسِن ِمْن ِعْمَراَن َكًَلٌم 

ُدُس فَْرًضا اْبنَتَْيِن َوجَ  اةً، َولِْلَجدِّ َمَع اْلَولَِد ُعُموًما السُّ : فَلِْلبِْنتَْيِن الثُّلُثَاِن فَِريَضةً ُمَسمَّ دٍّ

ُدُس اْْلَخُر بِالتَّْعِصيِب؛ ِِلَنَّهُ أَْولَى َرُجٍل ُذِكَر. ى، َولَهُ السُّ  ُمَسًمً

 ■ : ِ أَنَّ ُعَمَر نََشَد النَّاَس فِي اْلجَ »َعْن الشَّْعبِيِّ ؟ فَقَاَم َرُجٌل فَقَاَل: َرأَْيُت َرُسوَل َّللاَّ  -دِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  أَْعطَاهُ الثُّلَُث، قَاَل: َمْن َمَعهُ؟ قَاَل: َّل أَْدِري، فَقَاَل َرُجٌل: َسِمْعُت  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوَل َّللاَّ ُدسَ  -َصلَّى َّللاَّ  اَل: َمْن َمَعهُ؟ قَاَل: َّل أَْدِري.، قَ « أَْعطَاهُ السُّ

ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َسأََل النَّاَس: أَيُُّكْم َسِمَع »َعْن ِعيَسى ْبِن أَبِي ِعيَسى اْلَحنَّاِط أَنَّ ■ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوَل َّللاَّ اهُ ُسُدَس قَاَل فِي اْلَجدِّ َشْيئًا؟ فَقَاَل لَهُ َرُجٌل: أَْعطَ  -َصلَّى َّللاَّ

َمالِِه، َوقَاَل آَخُر: أَْعطَاهُ ثُلَُث َمالِِه، َوقَاَل آَخُر: أَْعطَاهُ نِْصَف َمالِِه، َوقَاَل آَخُر: أَْعطَاهُ 
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 لَْيَس ِمْنهُْم أََحٌد يَْدِري َمَع َمْن ِمْن اْلَوَرثَِة. -« اْلَماَل ُكلَّهُ 

ِ َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب قَاَل: قَاَل َرسُ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -وُل َّللاَّ أَْجَرُؤُكْم َعلَى » -َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف مرسل(«)قَْسِم اْلَجدِّ أَْجَرُؤُكْم َعلَى النَّارِ 

ِ أَْن يَُكوَن َرُسولُهُ اْلَمْبُعوُث بِاْلبَيَاِن َّل يُبَيُِّن َما أُِمَر بِبَيَانِِه ثُمَّ  قال المؤلف: َوَحاَش ّلِِلَّ

ا ُد فِيهَا بِأَنَّهُ َجِريٌء َعلَى النَّاِر، َوَما لَْم يُبَيِّْنهُ َعلَْينَا فًََل يَْلَزُمنَا أَْصًًل، َوُكلُّ َما أَْلَزَمنَ يَتََوعَّ 

 يقِ فَقَْد بَيَّنَهُ َعلَْينَا، َوإَِذا قُْلنَا َما بَيَّنَهُ َعلَْينَا فََما اْجتََرْأنَا َعلَى النَّاِر، بَْل َسلَْكنَا فِي طَرِ 

 اْلَجنَِّة.

َوَّل يَْخلُو اْلَجدُّ ِمْن أَْن يَُكوَن لَهُ ِميَراٌث، أَْو َّل يَُكوَن لَهُ ِميَراٌث، فَإِْن َكاَن َّل ِميَراَث لَهُ، 

فََمانُِعهُ ُمْحِسٌن، َوإِْن َكاَن لَهُ ِميَراٌث فَإِْعطَاُؤهُ َحقَّهُ فَْرٌض، َّل يَِحلُّ َمْنُعهُ ِمْنهُ، فَاْلُجْرأَةُ 

 َعلَى أََحِدِهَما فَْرٌض َواِجٌب، َوَّل بُدَّ ِمْن إْعطَائِِه أَْو ِمْن َمْنِعِه..

؟ فََضَرَب لَهُ َزْيٌد َمثًًَل: َشَجَرةً َخَرَجْت لَهَا ■  : أَنَّ ُعَمَر َسأََل َزْيًدا َعْن اْلَجدِّ ْعبِيِّ َعْن الشَّ

: فََذَكَر َشْيئًا َّل أَحْ  ْعبِيُّ فَظُهُ، فََجَعَل لَهُ الثُّلَُث، قَاَل ُسْفيَاُن: بَلََغنِي أَنَّهُ أَْغَصاٌن، قَاَل الشَّ

َعُب ِمْن اْلُغْصِن  َعِب ِمْنهَا ُغْصٌن، فَالشُّ قَاَل: يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن َشَجَرةٌ أَْنبَتَْت َكالشُّ

ُل أَْولَى ِمْن اْلُغْصِن الثَّانِي  َوقَْد َخَرَج اْلُغْصنَاِن َجِميًعا  -ُغْصنَاِن، فََما ُجِعَل اْلُغْصُن اِْلَوَّ

ِل؟ ثُمَّ َسأََل َعلِيًًا؟ فََضَرَب لَهُ َمثًًَل: َواِديًا َساَل فِيِه َسْيٌل، فََجَعلَهُ أًَخا فِيَما  ِمْن اْلُغْصِن اِْلَوَّ

ُدَس.)ضعيف(  بَْينَهُ َوبَْيَن ِستٍَّة: فَأَْعطَاهُ السُّ

ا اْستََشاَر فِي ِميَراٍث بَْيَن  َخاِرَجةُ ْبُن َزْيِد ْبِن ثَابِتٍ ■  َعْن أَبِيِه أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب لَمَّ

ْخَوةَ أََحقُّ بِِميَراِث أَِخيِهْم ِمْن اْلَجدِّ  ْخَوِة؟ قَاَل َزْيٌد: َوَكاَن َرْأيِي يَْوَمئٍِذ أَنَّ اْْلِ ؟ اْلَجدِّ َواْْلِ

أَنَا َوُعَمُر  -يَراِث اْبِن اْبنِِه ِمْن إْخَوتِِه فَتََحاَوْرت َوُعَمُر يَْوَمئٍِذ يََرى اْلَجدَّ أَْولَى بِمِ 

َب ِمْن أَْصلِهَا  ُمَحاَوَرةً َشِديَدةً، فََضَرْبت لَهُ فِي َذلَِك َمثًًَل، فَقُْلت: لَْو أَنَّ َشَجَرةً تََشعَّ

َب ِمْن َذلَِك اْلُغْصِن ُخوطَاِن َذلَِك اْلُغْصُن يَْجمَ  ُع اْلُخوطَْيِن ُدوَن اِْلَْصِل ُغْصٌن، ثُمَّ تََشعَّ

َويَْغُذوهَُما، أََّل تََرى يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن أَنَّ أََحَد اْلُخوطَْيِن أَْقَرُب إلَى أَِخيِه ِمْنهُ إلَى 

اْلَجدَّ أَْولَى  اِْلَْصِل؟ قَاَل َزْيٌد: فَأَنَا أُِعيُد لَهُ، َوأَْضِرُب لَهُ هَِذِه اِْلَْمثَاَل، َوهَُو يَأْبَى إّلَّ أَنَّ 

ِ لَْو أَنِّي قََضْيته لِبَْعِضِهْم لَقََضْيت بِِه لِْلَجدِّ ُكلِِّه، َولَِكنِّي لََعلِّ  ْخَوِة َويَقُوُل: َوَّللَاَّ ي َّل ِمْن اْْلِ

، َوَضَرَب َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَ  الٍِب، َواْبُن أَُخيُِّب َسْهَم أََحٍد، َولََعلَّهُْم أَْن يَُكونُوا ُكلُّهُْم َذِوي َحقٍّ

َعبَّاٍس يَْوَمئٍِذ لُِعَمَر َمثًًَل، َمْعنَاهُ: لَْو أَنَّ َسْيًًل َساَل فََخلََج ِمْنهُ َخلِيٌج، ثُمَّ َخلََج ِمْن َذلَِك 

 اْلَخلِيِج ُشْعبَتَاِن؟)ضعيف(

؟ فَ ■  ْلَمانِيَّ َعْن فَِريَضٍة فِيهَا َجدٌّ قَاَل َعبِيَدةُ لَقَْد َحفِْظت عن اْبُن ِسيِريَن: َسأَْلت ُعبَْيَدةَ السَّ

َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب فِيهَا ِمائَةَ قَِضيٍَّة ُمْختَلِفٍَة، قَاَل اْبُن ِسيِريَن: فَقُْلت لُِعبَْيَدةَ َعْن 

 ُعَمَر؟ قَاَل: َعْن ُعَمَر.

: َّل َسبِيَل إلَى ُوُجوِد إْسنَاٍد أََصحَّ ِمْن هََذا.  قَاَل المؤلفٌّ

 1111اأْلُولَى بِاْلِميَراِث[م ]َمْسأَلَة
َوَمْن َماَت َوتََرَك: أًَخا ِِلٍَب، َواْبَن أٍَخ َشقِيٍق: فَاِْلَُخ لِْْلَِب أََحقُّ بِاْلِميَراِث بًَِل ِخًَلٍف؛ 

ِِلَنَّهُ أَْولَى  ِِلَنَّهُ أَْولَى َرُجٍل ُذِكَر، َواْبُن اِْلَِخ الشَّقِيِق أَْولَى بِاْلِميَراِث ِمْن اْبِن اِْلَِخ لِْْلَِب،

 َرُجٍل ُذِكَر بًَِل ِخًَلٍف.

، َواْبُن اْلَعمِّ الشَّقِيِق أَْولَى ِمْن اْبِن  ا، فَاْلَعمُّ أَْولَى ِمْن اْبِن اْلَعمِّ ، َوَعًمً فَلَْو تََرَك: اْبَن َعمٍّ

، أََحُدهَُما: َكاَن أَبُوهُ َشقِيقَ  -اْلَعمِّ لِْْلَِب  أَبِي اْلَميِِّت، َواْْلَخُر: َكاَن  فَإِْن تََرَك اْبنَْي َعمٍّ

ِه، فَاْلَماُل ُكلُّهُ ِّلْبِن اْلعَ  مِّ الَِّذي أَبُوهُ أََخا أَبِي اْلَميِِّت ِِلَبِيِه، إّلَّ أَنَّ هََذا هَُو أَُخو اْلَميِِّت ِِلُمِّ

.  هَُو أٌَخ لِْْلُمِّ
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ْيِن، أََحُدهَُما: اْبُن َشقِيِق َوهَُو قَْوُل اْبِن َمْسُعوٍد، َوُشَرْيٍح؛ ِِلَنَّهُْم قَْد أَ  ْجَمُعوا فِي اْبنَْي َعمَّ

أَبِي اْلَميِِّت، َواْْلَخُر: اْبُن أَِخي أَبِي اْلَميِِّت ِِلَبِيِه: أَنَّ اْبَن َشقِيِق أَبِي اْلَميِِّت أَْولَى، 

اْلَعمِّ اْْلَخِر، َوبِاْلِحسِّ يَْدِري ُكلُّ  ِّلْستَِوائِِه َمَع أَبِي اْلَميِِّت فِي ِوَّلَدِة َجدِّ اْلَميِِّت، ُدوَن اْبنِ 

َميِِّت أََحٍد أَنَّهَُما قَْد اْستََويَا فِي ِوَّلَدِة َجدِّ اْلَميِِّت أَبِي أَبِيِه، َواْنفََرَد أََحُدهَُما بِِوَّلَدِة َجدِّ الْ 

ِت لَهُ، َوَّل يَُخيَُّل َعلَى أََحٍد أَنَّ ِوَّلَدةَ اِْلُمِّ ِِلَبِيِه َوأَبِي اْلَميِِّت، َواْنفََرَد اْْلَخُر بِِوَّلَدِة أُمِّ اْلَميِّ 

ِة، فَهَُو أَْولَى َرُجٍل ُذِكَر  ، أََحُدهَُما: َزْوٌج،  -أَْقَرُب ِمْن ِوَّلَدِة اْلَجدَّ فَإِْن تََرَكْت: اْبنَْي َعمٍّ

ْوِجيَِّة، َوَما بَقَِي فَبَْيَن اِّلْبنَيْ  ْوِج بِالزَّ  َعمٍّ َسَواًء. فَالنِّْصُف لِلزَّ

 1111]َمْسأَلَة ِميَراث المعتق[م
ُجُل، َواْلَمْرأَةُ إَذا أَْعتََق أََحُدهَُما َعْبًدا أَْو أََمةً: َوِرَث َماَل اْلُمْعتَِق إْن َماَت َولَْم يَُكْن  َوالرَّ

هَاِم.  لَهُ َمْن يَُحطُّ بِِميَراثِِه، أَْو َما فََضَل َعْن َذِوي السِّ

ِ َوَكَذلَِك يَ  ُكوِر ِمْن َولَِدِه، لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ ُ  -ِرُث َمْن تَنَاَسَل ِمْنهُ ِمْن نَْسِل الذُّ َصلَّى َّللاَّ

ًَلةُ َوالسًََّلُم  -فََعمَّ « إنََّما اْلَوَّلُء لَِمْن أَْعتَقَ : »-َعلَْيِه َوَسلََّم  . -َعلَْيِه الصَّ  َولَْم يَُخصَّ

ًَلةُ َوالسًََّلُم  -َعْبًدا فََماَت َوتََخلََّف اْبنَةً، فَأَْعطَى  َوأَْعتَقَْت اْبنَةُ َحْمَزةَ » اْبنَتَهُ  -َعلَْيِه الصَّ

َوهََكَذا َمْن  -َوَكَذلَِك يَِرُث َمْن أَْعتََق َمْن أَْعتَقَْت  -« النِّْصَف، َوبِْنَت َحْمَزةَ النِّْصفَ 

 َسفََل.

 ثُمَّ َماتَْت، َولَهَا بَنُوَن َوُعْصبَةٌ ِمْن إْخَوٍة، أَْو بَنِي َمْسأَلَةٌ َوَما أَْعتَقَْت اْلَمْرأَةُ  - ١٧٢٢

 1111]َمْسأَلَةٌ اْلَعْبُد ََل يَِرُث َوََل يُوَرُث[م
َواْلَعْبُد َّل يَِرُث، َوَّل يُوَرُث: َمالُهُ ُكلُّهُ لَِسيِِّدِه، هََذا َما َّل ِخًَلَف فِيِه، َوقَْد َجاَء بِِه نَصٌّ 

ُ تََعالَى.نَْذُكُرهُ بَ   ْعَد هََذا إْن َشاَء َّللاَّ

َحابَِة: أَنَّهُ يُبَاُع فَيُْعتَُق فَيَِرُث  ينَا َعْن بَْعِض الصَّ َوهََذا َّل يُوِجبُهُ قُْرآٌن َوَّل ُسنَّةٌ،  -َوُروِّ

 فًََل يَُجوُز اْلقَْوُل بِِه.

 1111]َمْسأَلَة ِميَراث اْلُمَكاتَب[م
ْيئًا ِمْن ُمَكاتَبَتِِه فََماَت، أَْو َماَت لَهُ ُموِرٌث َوِرَث ِمْنهُ َوَرثَتُهُ بِقَْدِر َما َواْلُمَكاتَُب إَذا أَدَّى شَ 

ا َوِرَث لَِسائِِر  أَدَّى فَقَْط، َوَوِرَث هَُو أَْيًضا بِِمْقَداِر َما أَدَّى فَقَْط، َويَُكوُن َما فََضَل َعمَّ

 ِه لَِسيِِّدِه..اْلَوَرثَِة، َويَُكوُن َما فََضَل َعْن َوَرثَتِ 

نَا[م  1111]َمْسأَلَة ِميَراث َولَد الزِّ
، َوالنَّفَقَِة،  هُ، َولَهَا َعلَْيِه َحقُّ اِْلُُموِميَِّة ِمْن: اْلبِرِّ هُ، َوتَِرثُهُ أُمُّ نَى يَِرُث أُمَّ َوَولَُد الزِّ

هَاِت  َخلََّق ِمْن نُْطفَتِِه، َوَّل يَِرثُهُ هَُو، َوَّل : َوَّل يَِرثُهُ الَِّذي تَ -َوالتَّْحِريِم، َوَسائِِر ُحْكِم اِْلُمَّ

، َوَّل فِي نَفَقٍَة، َوَّل فِي تَْحِريٍم، َوَّل فِي َغْيِر َذلَِك، َوهَُو  ِة َّل فِي بِرٍّ لَهُ َعلَْيِه َحقُّ اِْلُبُوَّ

 ِمْنهُ أَْجنَبِيٌّ َوَّل نَْعلَُم فِي هََذا ِخًَلفًا إّلَّ فِي التَّْحِريِم فَقَْط.

ِة َما قُْلنَا  ِ -بُْرهَاُن ِصحَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -: قَْوُل َرُسوِل َّللاَّ اْلَولَُد لِْلفَِراِش » -َصلَّى َّللاَّ

ًَلةُ َوالسًََّلُم  -َوقَْولُهُ « َولِْلَعاِهِر اْلَحَجرُ  اْلَولَُد لَِصاِحِب اْلفَِراِش »أَْيًضا  -َعلَْيِه الصَّ

 ..« َولِْلَعاِهِر اْلَحَجرُ 

 1111]مسألة ميراث المولدون في أرض الشرك[م

والمولودون في أرض الشرك يتوارثون كما يتوارث من ولد في أرض اْلسًلم 

سواء أسلموا وأقروا مكانهم، أو تحملوا، أو سبوا  -بالبينة أو بإقرارهم إن لم تكن بينة 

بتة صحة المواليد إّل فأعتقوا.. ووجدنا اْلقرار بالمواليد الموجبة للمواريث: ّل نعلم أل

به، فما تصح بنوة أحد إّل بإقرار اْلباء أنه ولد، أو بإقرار أخوين يقدمان مسافرين 
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 ويجب ميراثهما.

وبهذا اْلقرار يتوارث أهل الكفر إذا أسلموا عندنا من أهل الذمة، فالتفريق بين كل 

َّللا عليه  صلى -ذلك ّل وجه له، وباْلقرار توارث المهاجرون في عصر رسول َّللا 

وباّلِل تعالى  -من أحياء العرب وغيرهم، فالتفريق بين ذلك خطأ ّل خفاء به  -وسلم 

 التوفيق.

 -أقوال الفقهاء:

وّلدة العجم ممن ولد في أرض الشرك ثم تحمل: أن ّل يتوارثوا.)يحيى بن سعيد ■ 

 اِلنصاري و عمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، وعمرو بن عثمان بن عفان،

 وأبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام(

إذا قامت البينة ورث الحميل.)الحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي وهو قول ■ 

 الثوري، وأبي حنيفة، وأبي سليمان، وأصحابهما(

كن إّل إقرار فإن لم ي -كان عليه وّلء أو لم يكن  -إذا قامت البينة ورث الحميل ■ 

 فقط ورث به من ّل وّلء عليه، وّل يورث به من عليه وّلء.)الشافعي(

ّل يرث الحميل ببينة أصًل، إّل أن يكون أهل مدينة أسلموا فشهد بعضهم لبعض ■ 

 بما يوجب الميراث فإنهم يتوارثون بذلك.)مالك(

 -اآلثار:

 قطع(عن عمر، وعثمان: أنه ّل يرث أحد بوّلدة الشرك.)ضعيف من■ 

 عن شريح: أن عمر بن الخطاب كتب إليه: أن ّل يورث الحميل إّل ببينة.■ 

قلت: جاء في الصحاح في اللغة: والَحميُل الذي يُْحَمُل من بلِده صغيراً ولم يولَْد في 

 اْلسًلم.

عن إبراهيم النخعي، قال: قال عمر بن الخطاب: كل نسب يتواصل عليه في ■ 

 عيف منقطع(اْلسًلم فهو وارث موروث.)ض

 1111/1111]مسألة ميراث المسلم الكافر والكافر المسلم[م

إّلَّ أَنَّ  -اْلُمْرتَدُّ َوَغْيُر اْلُمْرتَدِّ َسَواٌء  -َوَّل يَِرُث اْلُمْسلُِم اْلَكافَِر، َوَّل اْلَكافُِر اْلُمْسلَِم 

ْسًَلِم أَْو  -فَلِبَْيِت َماِل اْلُمْسلِِميَن اْلُمْرتَدَّ ُمْذ يَْرتَدُّ فَُكلُّ َما ظَفَِر بِِه ِمْن َمالِِه  َرَجَع إلَى اْْلِ

ا، أَْو لَِحَق بَِداِر اْلَحْرِب  ا، أَْو قُتَِل ُمْرتًَدً َوُكلُّ َمْن لَْم يَْظفَْر بِِه ِمْن َمالِِه َحتَّى  -َماَت ُمْرتًَدً

 ِ ا: فَلَِوَرثَتِِه ِمْن اْلُكفَّاِر، فَإ ْسًَلِم فَهَُو لَهُ، أَْو لَِوَرثَتِِه ِمْن قُتَِل أَْو َماَت ُمْرتًَدً ْن َرَجَع إلَى اْْلِ

: أَنَّ ُكلَّ َما ظُفَِر بِِه ِمْن َمالِِه فَهَُو َماُل -اْلُمْسلِِميَن إْن َماَت ُمْسلًِما.. بُْرهَانُنَا َعلَى َذلَِك 

ةَ لَهُ، َوقَْد قَاَل تََعالَى: }َوأَْوَرثَُكْم أَْرضَ  هُْم َوِديَاَرهُْم َوأَْمَوالَهُْم{ ]اِلحزاب: َكافٍِر، َّل ِذمَّ

ْسًَلِم فَلَْم يَْرِجعْ ٢٧ ةَ لَهُ، فَإِْن َرَجَع إلَى اْْلِ ِة، َوهََذا َّل ِذمَّ مَّ ُم َماُل َكافٍِر إّلَّ بِالذِّ  [ َوَّل يَُحرَّ

 قَّ لَهُ فِيِه إّلَّ َكأََحِد اْلُمْسلِِميَن.إّلَّ َوقَْد بَطََل ِمْلُكهُ لَهُ، أَْو َعْنهُ، َوَوَجَب لِْلُمْسلِِميَن، فًََل حَ 

ا َما لَْم يُْظفَْر بِِه ِمْن َمالِِه فَهَُو بَاٍق َعلَى َما قَْد ثَبََت َوَصحَّ ِمْن ِمْلِكِه لَهُ َما لَْم يَْظفَْر  َوأَمَّ

ةَ لَهُْم فِي َذلَِك. اْلُمْسلُِموَن بِِه، َّل فَْرَق بَْينَهُ َوبَْيَن َسائِِر أَْهِل اْلَحْرِب الَِّذينَ   َّل ِذمَّ

ِ تََعالَى: }َوالَِّذيَن َكفَُروا بَْعُضهُمْ  ةً، لِقَْوِل َّللاَّ  فَإِْن َماَت أَْو قُتَِل فَهَُو لَِوَرثَتِِه اْلُكفَّاِر َخاصَّ

ِة لِْلُمْسلِِميَن َواْلُكفَّارِ ٧٢أَْولِيَاُء بَْعٍض{ ]اِلنفال:  ، فًََل يَْخُرُج [ َوآيَاُت اْلَمَواِريِث اْلَعامَّ

 َعْن ُحْكِمهَا إّلَّ َما أَْخَرَجهُ نَصُّ ُسنٍَّة َصِحيٌح.
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ةً َسلََّم إلَْيِهْم َمْن ظَفَِر بِِه؛ ِِلَنَّهُْم قَْد َملَُكوهُ بِاْلِميَراِث ،َوإِْن َكانُوا َحْربِيِّ  يَن فَإِْن َكانُوا ِذمَّ

 أُِخَذ لِْلُمْسلِِميَن َمتَى ظُفَِر بِِه.

 ْسلََم فَهَُو لَهُ يَِرثُهُ َعْنهُ َوَرثَتُهُ ِمْن اْلُمْسلِِميَن َكَسائِِر اْلُمْسلِِميَن..فَإِْن أَ 

ْسًَلِم   -َوَمْن َماَت لَهُ َمْوُروٌث َوهَُما َكافَِراِن، ثُمَّ أَْسلََم اْلَحيُّ أُِخَذ ِميَراثُهُ َعلَى ُسنَِّة اْْلِ

ةِ  مَّ ُم َمَواِريُث أَْهِل الذِّ ِ تََعالَى اْلَمَواِريَث فِي اْلقُْرآِن. َوَّل تُقَسَّ  إّلَّ َعلَى قَْسِم َّللاَّ

ِ تََعالَى: }َوَمْن يَْبتَِغ َغْيَر اِْلْسًلِم ِدينًا فَلَْن يُْقبََل ِمْنهُ{ ]آل -بُْرهَاُن َذلَِك  : قَْوُل َّللاَّ

 [ .٨١عمران: 

ِ ُحْكًما{ ]المائدة: وقَْوله تََعالَى: }أَفَُحْكَم اْلَجاِهلِيَِّة يَْبُغوَن َومَ   [ ..١٢ْن أَْحَسُن ِمَن َّللاَّ

 -أقوال الفقهاء:

ّل يرث المسلم الكافر وّل الكافر المسلم إّل أن يكون مسلم أعتق كافرا فإنه ■ 

 يرثه.)ابن حنبل(

يرث المرتد بنوه وتعتد امرأته ثًلثة قروء، فإن قتل: فأربعة أشهر وعشرا.)سعيد ■

ِة لَِوَرثَتِِه ِمْن اْلُمْسلِِميَن َعْن ُعَمَر ْبِن بن المسيب َوُرِوَي تَْورِ  دَّ يُث َماِل اْلَمْقتُوِل َعلَى الرِّ

، َوإِْسَحاَق ْبِن َراْهَوْيِه( ، َواْلَحَكِم ْبِن ُعتَْيبَةَ، َواِْلَْوَزاِعيُّ  َعْبِد اْلَعِزيِز، َوالشَّْعبِيِّ

دَّ فَلَِوَرثَتِِه ِمْن اْلُمْسلِِميَن، َوَما َكَسَب بَْعَد ِردَّتِِه َما َكاَن ِمْن َمالِِه فِي ِمْلِكِه إلَى أَْن اْرتَ ■ 

 فَلَِجِميِع اْلُمْسلِِميَن.)سفيان الثوري(

ِة أَْو لَِحَق بَِداِر اْلَحْرِب فََما َكَسَب بَْعَد ■  دَّ ْسًَلَم فََمالُهُ فَإِْن قُتَِل َعلَى الرِّ إْن َراَجَع اْْلِ

ِة فَلَِجِميِع الْ  دَّ ِة فَلَِوَرثَتِِه ِمْن اْلُمْسلِِميَن، َويَْقِضي الرِّ دَّ ُمْسلِِميَن، َوَما َكاَن لَهُ قَْبَل الرِّ

ْسًَلِم ُمْسلًِما أََخَذ َما  هَاِت أَْوَّلِدِه، فَإِْن َرَجَع إلَى أَْرِض اْْلِ اْلقَاِضي بِِعْتِق ُمَدبِِّريِه، َوأُمَّ

ا أََكلُوهُ، أَْو أَْتلَفُوهُ، َوُكلُّ َما َوَجَد ِمْن َمالِِه بِأَْيِدي َوَرثَتِِه؛  َوَّل يَْرِجُع َعلَْيِهْم بَِشْيٍء ِممَّ

َحَمَل ِمْن َمالِِه إلَى أَْرِض اْلَحْرِب فَهَُو لَِجِميِع اْلُمْسلِِميَن إَذا ظُفَِر بِِه، َّل لَِوَرثَتِِه، فَلَْو 

ْسًَلِم فَ  أََخَذ َماًّل ِمْن َمالِِه فَنَهََض بِِه إلَى أَْرِض َرَجَع ِمْن أَْرِض اْلَحْرِب إلَى أَْرِض اْْلِ

اْلَحْرِب فَظُفَِر بِِه، فَهَُو لَِوَرثَتِِه ِمْن اْلُمْسلِِميَن، فَلَْو َكانَْت لَهُ أََمتَاِن إْحَداهَُما ُمْسلَِمةٌ، 

فَأَقَرَّ بِِهَما لَِحقَا بِِه  -اْرتَدَّ ُمْذ  -َواِْلُْخَرى َكافَِرةٌ، فََولََدتَا ِمْنهُ ِِلَْكثََر ِمْن ِستَِّة أَْشهٍُر 

يَِّة ،َوَّل يَِرُث اْلُمْرتَدُّ  مِّ إلَى أَْن  -ُمْذ يَْرتَدُّ  -َجِميًعا، َوَوِرثَهُ اْبُن اْلُمْسلَِمِة، َولَْم يَِرْثهُ اْبُن الذِّ

  اْلُكفَّاِر أَْصًًل.)أبو حنيفة(يُْقتََل أَْو يَُموَت، أَْو يُْسلَِم أََحٌد ِمْن َوَرثَتِِه اْلُمْسلِِميَن، َوَّل 

، َوأَبُو ثَْوٍر(■   ِميَراثُهُ لِبَْيِت َماِل اْلُمْسلِِميَن.) َربِيَعةُ، َواْبُن أَبِي لَْيلَى، َوالشَّافِِعيُّ

إلَى  إْن قُتَِل، أَْو َماَت، أَْو لَِحَق بَِداِر اْلَحْرِب، فَهَُو فِي بَْيِت َماِل اْلُمْسلِِميَن، فَإِْن َرَجعَ ■ 

ْسًَلِم فََمالُهُ لَهُ، فَإِْن اْرتَدَّ ِعْنَد َمْوتِِه، فَإِْن اُتُِّهَم: إنََّما اْرتَدَّ لِيَْمنََع َوَرثَتَهُ؟ فََما  -لُهُ لَِوَرثَتِِه اْْلِ

أََحٌد بِأَنَّهُ يَْرتَدُّ لِيَْمنََع  هََذا َمَع قَْولِِه: إنَّ َمْن اْرتَدَّ ِعْنَد َمْوتِِه لَْم تَِرْثهُ اْمَرأَتُهُ؛ ِِلَنَّهُ َّل يُتَّهَمُ 

 أَْخَذ اْلِميَراِث.)مالك(

 ِميَراُث اْلُمْرتَدِّ إْن قُتَِل لَِوَرثَتِِه ِمْن اْلُكفَّاِر.)أبو سليمان(■ 

تقسم مواريث أهل الذمة حسب القرآن والسنة.)عمر بن عبد العزيز والشافعي وأبو ■

 سليمان(

ةِ ■  مَّ  َمْقُسوَمةٌ َعلَى أَْحَكاِم ِدينِِهْم، إّلَّ أَْن يَتََحاَكُموا إلَْينَا.)أبو حنيفة( َمَواِريُث أَْهِل الذِّ

َسَواٌء أَْسلََم أََحُد اْلَوَرثَِة قَْبَل اْلقَْسِم أَْو  -تَْقِسيُم َمَواِريِث أَْهِل اْلِكتَاِب َعلَى ُحْكِم ِدينِِهْم ■ 
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ا َغْيُر أَْهِل اْلِكتَ  -لَْم يُْسلِْم  اِب فََمْن أَْسلََم ِمْنهُْم ِمْن اْلَوَرثَِة بَْعَد اْلقِْسَمِة فَلَْيَس لَهُ َغْيُر َما َوأَمَّ

ْسًَلِم.)مالك(  أََخَذ، َوَمْن أَْسلََم ِمْنهُْم قَْبَل اْلقِْسَمِة: قََسَم َعلَى ُحْكِم اْْلِ

 -األحاديث واآلثار:

ّل يرث الكافر المسلم » قال: -صلى َّللا عليه وسلم  -عن أسامة بن زيد عن النبي ■ 

 صحيح(«)وّل المسلم الكافر

قال المؤلف: وهذا عموم ّل يجوز أن يخص منه شيء ،فإن قيل: إنكم تقولون: إن 

فماله لسيده؟ قلنا: نعم، ّل  -وسيده مسلم  -مات عبد نصراني، أو مجوسي، أو يهودي 

د ّل يورث بالخبر بالميراث، لكن ِلن للسيد أخذه في حياته فهو له بعد وفاته والعب

في ميراث المكاتب فلم يجعل للجزء  -صلى َّللا عليه وسلم  -الذي جاء عن النبي 

 .-ّل له وّل منه  -المملوك ميراثا 

ّل يرث المسلم النصراني : »-صلى َّللا عليه وسلم  -عن جابر قال: قال رسول َّللا ■ 

 ضعيف(«)إّل أن يكون عبده أو أمته

عن جابر ما لم يقل " سمعت، أو أنا، أو أرنا " تدليس، ولو قال المؤلف: أبو الزبير 

 صح فليس فيه: إّل عبده، أو أمته، وّل يسمى المعتق، وّل المعتقة: عبدا، وّل أمة.

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل قَاَل النَّبِيُّ ■  ُكلُّ قَْسٍم قُِسَم فِي اْلَجاِهلِيَِّة » -َصلَّى َّللاَّ

فَهَُو َعلَى قِْسَمِة اْلَجاِهلِيَِّة َوإِنَّ َما أَْدَرَك إْسًَلٌم َولَْم يُْقَسْم فَهَُو َعلَى قَْسِم 

ْسًَلمِ   ضعيف()محمد بن مسلم ضعيف(«)اْْلِ

عن مسروق أن معاوية كان يورث المسلم من الكافر، وّل يورث الكافر من ■ 

 المسلم.)صحيح(

لمرتد لورثته من المسلمين.)صحيح وروي أن علي بن أبي طالب جعل ميراث ا■ 

 مثله عن ابن مسعود، ولم يصح(

 َعْن اْلَحاِرِث َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل: ِميَراُث اْلُمْرتَدِّ فِي بَْيِت َماِل اْلُمْسلِِميَن.■ 

ِن اْلَخطَّاِب فَقَالَْت: إنَّ اْبنِي هَلََك، أَنَّ َزْيَد ْبَن أَْسلََم َحدَّثَهُ أَنَّ يَهُوِديَّةً َجاَءْت إلَى ُعَمَر بْ ■ 

فََزَعَمْت اْليَهُوُد أَنَّهُ َّل َحقَّ لِي فِي ِميَراثِِه؟ فََدَعاهُْم ُعَمُر فَقَاَل: أََّل تُْعطُوَن هَِذِه َحقَّهَا؟ 

بَلَى، فِي اْلُمثَنَّاِة قَاَل: َوَما فَقَالُوا: َّل نَِجُد لَهَا َحقًًا فِي ِكتَابِنَا؟ فَقَاَل: أَفِي التَّْوَراِة؟ قَالُوا: 

اْلُمثَنَّاةُ؟ قَالُوا: ِكتَاٌب َكتَبَهُ أَْقَواٌم ُعلََماُء ُحَكَماُء؟ فََسبَّهُْم ُعَمُر َوقَاَل: اْذهَبُوا فَأَْعطُوهَا 

 َحقَّهَا.

 1111]َمْسأَلَة ِميَراث اْلَمْولُود[م

ثُمَّ َماَت بَْعَد  -أَْو بَْعُضهُ أَقَلُّهُ أَْو أَْكثَُرهُ  -َحيًًا ُكلُّهُ  َوَمْن ُولَِد بَْعَد َمْوِت َمْوُروثِِه فََخَرجَ 

ْت َحيَاتُهُ بِيَقِيٍن بَِحَرَكِة َعْيٍن، أَْو يٍَد، أَْو  -َعطََس أَْو لَْم يَْعِطْس  -تََماِم ُخُروِجِه  َوَصحَّ

ْت، فَإِنَّهُ يَِرُث َويُوَرُث، : -َوَّل َمْعنَى لًِِلْستِْهًَلِل.. بُْرهَاُن َذلَِك  نَْفٍس، أَْو بِأَيِّ َشْيٍء َصحَّ

ُ فِي أَْوّلِدُكْم{ ]النساء:  ِ تََعالَى: }يُوِصيُكُم َّللاَّ  [ .١١قَْوُل َّللاَّ

ْثتُُموهُ َوإِْن ُولَِد َميِّتًا بَِحيَاتِِه فِي اْلبَْطِن؟ قُْلنَا: لَ  ْو أَْيقَنَّا َوهََذا َولٌَد بًَِل َشكٍّ ،فَإِْن قِيَل: هًَلَّ َورَّ

ْثنَاهُ، َوقَْد تَُكوُن لَِحَرَكِة ِريٍح  ُم أَنَّهُ َوقَْد يَْنفُُش اْلَحْمُل، َويُْعلَ  -َواْلَجنِيُن َميٌِّت  -َحيَاتَهُ لََورَّ

لُوٍد لَْيَس َحْمًًل َوإِنََّما َكاَن ِعلَّةً، فَإِنََّما نُوقُِن َحيَاتَهُ إَذا َشاهَْدنَاهُ َحيًًا... ثُمَّ نَْسأَلُهُْم َعْن َموْ 

َك، َوَرَضَع، َوطََرَف بَِعْينِِه، ثُمَّ قَتَلَهُ قَاتٌِل َعْمدً  ، إّلَّ أَنَّهُ تََحرَّ ا، أَيَِجُب فِيِه ُولَِد فَلَْم يَْستَِهلَّ
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يَةُ: نَقَُضوا قَْولَهُْم،  ةٌ؟ فَإِْن قَالُوا: فِيِه اْلقََوُد أَْو الدِّ قَِصاٌص أَْو ِديَةٌ أَْم لَْيَس فِيِه إّلَّ ُغرَّ

ةٌ تََرُكوا   -قَْولَهُْم َوأَْوَجبُوا أَنَّهُ َولٌَد َحيٌّ فَلَِم َمنَُعوهُ اْلِميَراَث؟ َوإِْن قَالُوا: لَْيَس فِيِه إّلَّ ُغرَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.  َوبِاّلَِلَّ

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن.■ ، َواِْلَْوَزاِعيِّ  قول المؤلف هو قول:ُ أَبِي َحنِيفَةَ، َوُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ

 َّل يَِرُث َوَّل يُوَرُث َحتَّى يَْخُرَج َحيًًا ُكلَّهُ.)الشافعي(■ 

يُوَرُث َوإِْن َرَضَع َوأََكَل َما لَْم يَْستَِهلَّ َصاِرًخا.)مالك والنخعي وشريح َّل يَِرُث َوَّل ■ 

، َوقَتَاَدةَ َوُرِوَي أَْيًضا  ْهِريِّ ، َواْلَحَسِن، َوالزُّ ْعبِيِّ والقاسم بن محمد َواْبِن ِسيِريَن، َوالشَّ

 َعْن أَبِي َحنِيفَةَ(

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم صَ  -َعْن َرُسوِل َّللاَّ َما ِمْن َمْولُوٍد يُولَُد إّلَّ نََخَسهُ الشَّْيطَاُن » -لَّى َّللاَّ

هُ  ْيطَاِن إّلَّ اْبَن َمْريََم َوأُمَّ  صحيح(«)فَيَْستَِهلُّ َصاِرًخا ِمْن نَْخَسِة الشَّ

ًَلةُ َوالسًََّلُم  -وَعْنهُ ■  لُوِد ِحيَن يَقَُع نَْزَغةٌ ِمْن ِصيَاُح اْلَموْ »أَنَّهُ قَاَل  -َعلَْيِه الصَّ

 صحيح(«)الشَّْيطَانِ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قال المؤلف: هَْل َذَكَر َرُسوُل َّللاَّ فِيِه َشْيئًا ِمْن ُحْكِم اْلِميَراِث  -َصلَّى َّللاَّ

ا هََذا تَْقِويٌل لَهُ  ًَلةُ َوالسًََّلُم  -بِنَصٍّ أَْو بَِدلِيٍل؟ أَمَّ َما لَْم يَقُْل؟ َوهَْل فِي َذلَِك  -َعلَْيِه الصَّ

 اْلَخبَِر إّلَّ أَنَّ ُكلَّ َمْولُوٍد فَإِنَّ الشَّْيطَاَن يَْنُخُسهُ؟ َوهََذا َحقٌّ نُْؤِمُن بِِه، َوَما ُخولِفُوا قَطُّ فِي

ِة اْلِحسِّ هََذا فَبَِضُرورَ « أَنَّهُ يَْستَِهلُّ َصاِرًخا ِمْن نَْخَسِة الشَّْيطَانِ »هََذا، ثُمَّ فِيِه 

ًَلةُ َوالسًََّلُم  -َواْلُمَشاهََدِة نَْدِري يَقِينًا أَنَّهُ  إنََّما َعنِي بَِذلَِك َمْن اْستَهَلَّ ِمْنهُْم،  -َعلَْيِه الصَّ

؟ فَنَقُوُل لَهُْم: أَْخبُِرونَا أَيُوَجُد َمْولُوٌد يَْخُرُج َحيًًا َوَّل يَسْ  ؟ أَْم َوبَقَِي ُحْكُم َمْن لَْم يَْستَِهلَّ تَِهلُّ

َّل يُوَجُد أَْصًًل؟ فَإِْن قَالُوا: َّل يُوَجُد أَْصًًل َكابَُروا اْلِعيَاَن َوأَْنَكُروا اْلُمَشاهََدةَ، فَهََذا 

 ؟َمْوُجوٌد َكثِيٌر َّل يَْستَِهلُّ إّلَّ بَْعَد أَْزيََد ِمْن َساَعٍة َزَمانِيٍَّة، َوُربََّما لَْم يَْستَِهلَّ َحتَّى يَُموتَ 

ِذِه .. فَإِْن قَالُوا: بَْل قَْد يُوَجُد هََذا؟ قُْلنَا لَهُْم: فَأَْخبُِرونَا اْْلَن أَتَقُولُوَن: إنَّهُ لَْيَس َمْولُوًدا؟ فَهَ 

ِ؟ َوهَ  بُوا َرُسوَل َّللاَّ َذا َحَماقَةٌ َوُمَكابََرةٌ لِْلَعيَاِن، أَْم تَقُولُوَن: إنَّ الشَّْيطَاَن لَْم يَْنُخْسهُ، فَتَُكذِّ

؟ فَهََذا قَْولُنَا..  َكَما تََرْوَن؟ أَْم تَقُولُوَن: إنَّهُ نََخَسهُ فَلَْم يَْستَِهلَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ ■  إَذا اْستَهَلَّ اْلَمْولُوِد »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َوِرثَ 

ِ  قال المؤلف: َولَْيَس فِيِه: أَنَّهُ  إَذا لَْم يَْستَِهلَّ لَْم يَِرْث، فَإِْقَحاُمهُ فِيِه: َكِذٌب َعلَى َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -  فَبَطََل تََعلُّقُهُْم بِِه. -َصلَّى َّللاَّ

ًَلُل بَِمْعنَى َوأَْيًضا: فَإِنَّ لَْفظَةَ " اِّلْستِْهًَلِل " فِي اللَُّغِة هَُو الظُّهُوُر، تَقُوُل اْستَهَلَّ اْلهِ 

 ظَهََر، فَيَُكوُن َمْعنَاهُ: إَذا ظَهََر اْلَمْولُوُد َوِرَث، َوهَُو قَْولُنَا.

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َجابٍِر َعْن النَّبِيِّ ■  بِيُّ إَذا اْستَهَلَّ َوِرَث »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ الصَّ

 ضعيف(«)َوُصلَِّي َعلَْيهِ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَّبِيِّ َعْن َجابٍِر َعْن ال■  إَذا اْستَهَلَّ اْلَمْولُوُد ُصلَِّي َعلَْيِه » -َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف(«)َوَوِرَث َوَّل يَُصلَّى َعلَْيِه َحتَّى يَْستَِهلَّ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ إَذا اْستَهَلَّ »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ
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 )ضعيف مرسل(« اْلَمْولُوُد َوَجبَْت ِديَتُهُ َوِميَراثُهُ َوُصلَِّي َعلَْيِه إْن َماتَ 

بِيِّ إَذا اْستَهَلَّ َصاِرًخا.■   أَنَّ ُعَمَر َكاَن يَْفِرُض لِلصَّ

 َعْن اْبِن ُعَمَر: إَذا َصاَح ُصلَِّي َعلَْيِه.■َ

َث. َعْن اْبِن َعبَّاٍس: إَذا اْستَهَلَّ ■َ بِيُّ َوِرَث َوُورِّ  الصَّ

ِ يَقُوُل فِي اْلَمْنفُوِس: يَِرُث إَذا ُسِمَع َصْوتُهُ.■َ بَْيِر: أَنَّهُ َسِمَع َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ  عن أَبُي الزُّ

: َمتَى يَِجُب َسْهُم اْلَمْولُوِد؟ قَ ■  اَل: إَذا َعْن بِْشِر ْبِن َغالٍِب، قَاَل: ُسئَِل اْلَحَسُن ْبُن َعلِيٍّ

.  اْستَهَلَّ

 1111]َمْسأَلَة ُحُضور قََرابَة اْلَميِّت اْلِميَراث[م

َم اْلِميَراُث فََحَضَر قََرابَةٌ لِْلَميِِّت، أَْو لِْلَوَرثَِة، أَْو يَتَاَمى، أَْو َمَساِكيُن: فَفُِرَض  َوإَِذا قُسِّ

َغاِر، َوَعلَى َوِكيِل اْلَغائِِب: أَْن يُْعطُوا ُكلَّ َمْن  َعلَى اْلَوَرثَِة اْلبَالِِغيَن، َوَعلَى َوِصيِّ الصِّ

ا َّل يُْجِحُف بِاْلَوَرثَِة، َويُْجبُِرهُْم اْلَحاِكُم َعلَى َذلَِك إْن أَبَْوا  .َذَكْرنَا َما طَابَْت بِِه أَْنفُُسهُْم ِممَّ

ِ تََعالَى: }َوإَِذا َحَضَر اْلقِْسَمةَ أُولُو اْلقُْربَى وَ  اْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيُن فَاْرُزقُوهُْم ِمْنهُ لِقَْوِل َّللاَّ

ِ تََعالَى فَْرٌض َّل يَِحلُّ ِخًَلفُهُ ..٨َوقُولُوا لَهُْم قَْوّل َمْعُروفًا{ ]النساء:   [ َوأَْمُر َّللاَّ

 -أقوال الفقهاء:

بَْيِر، َواْبِن ِسيِريَن، َوُحَمْيِد ْبِن َعبْ ■ ْحَمِن قول المؤلف هو قول: ُعْرَوةَ ْبِن الزُّ ِد الرَّ

، َوأَبِي اْلَعالِيَِة،  ْهِريِّ ، َواْلَحَسِن، َوالزُّ ، َوالنََّخِعيِّ ، َويَْحيَى ْبِن يَْعُمَر، َوالشَّْعبِيِّ اْلِحْميَِريِّ

َوهَُو قَْوُل أَبِي  -َواْلَعًَلِء ْبِن بَْدٍر، َوَسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر، َوُمَجاِهٍد ،َوُرِوَي َعْن َعطَاٍء 

 اَن.ُسلَْيمَ 

َوبِِه يَقُوُل َمالٌِك،  -ليس ذلك بفرض.)ََسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َوأَبِي َمالٍِك، َوَزْيِد ْبِن أَْسلََم ■

 َوأَبُو َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعي(

 -اآلثار:

ِ، قَاَل: قََسَم لِي بِهَا أَبُو ُموَسى اِْلَْشَعِريُّ فِي قَوْ ■ ٍَ  له تََعالَى َعْن ِحطَّاَن ْبِن َعْبِد َّللاَّ

 [ اْْليَةَ.٨}َوإَِذا َحَضَر اْلقِْسَمةَ أُولُو اْلقُْربَى{ ]النساء: 

َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: يَْزُعُموَن: أَنَّ هَِذِه اْْليَةَ نََسَخْت: }َوإَِذا َحَضَر اْلقِْسَمةَ أُولُو ■ 

ِ َما نََسَخْت َولَِكنَّهَا٨اْلقُْربَى{ ]النساء:  ا تَهَاَوَن النَّاُس بِهَا، هَُما َوالِيَاِن:  [ فًََل َوَّللَاَّ ِممَّ

َواٍل يَِرُث، َوَذاَك الَِّذي يُْرَزُق، َوَواٍل َّل يَِرُث، فََذلَِك الَِّذي يَقُوُل بِاْلَمْعُروِف، يَقُوُل: َّل 

 أَْملُِك لَك أَْن أُْعِطيَك.)صحيح(

يقِ ■  دِّ ْحَمِن ْبِن أَبِي بَْكٍر الصِّ ، }َوإَِذا َحَضَر  َعْن َعْبِد الرَّ ِ َعزَّ َوَجلَّ أَنَّهُ قَاَل فِي قَْوِل َّللاَّ

[ قَاَل: ِهَي َواِجبَةٌ ٨اْلقِْسَمةَ أُولُو اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيُن فَاْرُزقُوهُْم ِمْنهُ{ ]النساء: 

 يُْعَمُل بِهَا َوقَْد أَْعطَْيت بِهَا.)صحيح(

ِ ْبَن عَ ■  ْحَمِن، أَنَّ َعْبَد َّللاَّ يِق قََسَم ِميَراَث أَبِيِه َعْبِد الرَّ دِّ ْحَمِن ْبِن أَبِي بَْكٍر الصِّ ْبِد الرَّ

اِر ِمْسِكينًا، َوَّل َذا قََرابٍَة إّلَّ أَْعطَاهُْم، َوتًََل: }َوإِذَ  ا َوَعائَِشةُ يَْوَمئٍِذ َحيَّةٌ، فَلَْم يََدْع فِي الدَّ

 [)صحيح(٨َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيُن فَاْرُزقُوهُْم ِمْنهُ{ ]النساء:  َحَضَر اْلقِْسَمةَ أُولُو اْلقُْربَى

 1111]َمْسأَلَةٌ ِميَراِث اْلَخاِل[م

هَاِم، َوَذِوي اْلفََرائِِض،  َوَّل يَِصحُّ نَصٌّ فِي ِميَراِث اْلَخاِل، فََما فََضَل َعْن َسْهِم َذِوي السِّ

ْعتٌَق َوَّل َعاِصٌب ُمْعتٌَق: فَفِي َمَصالِِح اْلُمْسلِِميَن، َّل يَُردُّ َولَْم يَُكْن هُنَالَِك َعاِصٌب، َوَّل مُ 
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َشْيٌء ِمْن َذلَِك َعلَى ِذي َسْهٍم، َوَّل َعلَى َغْيِر ِذي َسْهٍم ِمْن َذِوي اِْلَْرَحاِم، إْذ لَْم يُوِجْب 

 َذلَِك قُْرآٌن َوَّل ُسنَّةٌ َوَّل إْجَماٌع.

 َحاِم فُقََراَء أُْعطُوا َعلَى قَْدِر فَْقِرِهْم، َواْلبَاقِي فِي َمَصالِِح اْلُمْسلِِميَن.فَإِْن َكاَن َذُوو اِْلَرْ 

ٍد َوآلِِه َوَسلََّم تَْسلِيًما. ُ َعلَى ُمَحمَّ ِ َربِّ اْلَعالَِميَن َوَصلَّى َّللاَّ  َواْلَحْمُد ّلِِلَّ

 -كتاب الوصايا:
 1111]مسألة الوصية فرض على كل من ترك ماَل[م

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

هو قول: عبد َّللا بن أبي أوفى، وطلحة بن مطرف، بوجوب الوصية قول المؤلف ■

 وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا. -وطاوس، والشعبي، وغيرهم 

 الوصية ليست فرضا.) النخعي وهو قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي(■

 -اآليات واألحاديث واآلثار:

ما حق امرئ مسلم له » -صلى َّللا عليه وسلم  -قال: قال رسول َّللا  عن ابن عمر■ 

قال ابن عمر: ما مرت علي « شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إّل ووصيته عنده مكتوبة

قال ذلك إّل وعندي  -صلى َّللا عليه وسلم  -ليلة مذ سمعت رسول َّللا 

 وصيتي.)صحيح(

المبارك .. عن ابن عمر من  قال المؤلف: وروينا إيجاب الوصية من طريق ابن

 قوله.

 عن الحسن بن عبيد َّللا قال: كان طلحة، والزبير يشددان في الوصية.■ 

له شيء يريد أن »فقال فيه  -صلى َّللا عليه وسلم  -عن ابن عمر عن النبي ■ 

 صحيح(«)يوصي فيه

ا َمْن َزاَد فِي ِرَوايَتِِه " يُِريُد أَْن يُوِصَي " فَ  إِنَّ َمالَِك ْبَن أَنٍَس َرَواهُ َكَما قال المؤلف: أَمَّ

يَجاِب فَقَْط.  أَْوَرْدنَا بَِغْيِر هََذا اللَّْفِظ، لَِكْن بِلَْفِظ اْْلِ

ِ ْبُن نَُمْيٍر، َوَعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَماَن .. َكَما َرَواهُ َمالٌِك ، َوَرَواهُ يُونُُس ْبُن يَِزيدَ   َوَرَواهُ َعْبُد َّللاَّ

 اْبِن ُعَمَر َكَما َرَواهُ َمالٌِك. َعْن نَافٍِع َعنْ 

َوايَتَْيِن َصِحيٌح. -َوَرَواهُ اْبُن َوْهٍب .. َكَما َرَواهُ َمالٌِك، َويُونُُس َعْن نَافٍِع   َوِكًَل الرِّ

 -َّل بُدَّ فَإِْذ هَُما َصِحيَحاِن فَقَْد َوَجبَْت اْلَوِصيَّةُ بِِرَوايَِة َمالٍِك، َوَوَجَب َعلَْيِه أَْن يُِريَدهَا وَ 

 ِ ا قَْولُهُْم: إنَّ َرُسوَل َّللاَّ ِ تََعالَى التَّْوفِيُق ، َوأَمَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوبِاّلَِلَّ لَْم يُوِص فَقَْد  -َصلَّى َّللاَّ
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ُث، إنَّا َمْعَشَر اِْلَْنبِ »َكانَْت تَقَدََّمْت َوِصيَّتُهُ بَِجِميِع َما تََرَك بِقَْولِِه الثَّابِِت يَقِينًا  يَاِء َّل نَُورَّ

، ِِلَنَّهُ أَْوَصى بَِصَدقَِة ُكلِّ َما يَْتُرُك إَذا « َما تََرْكنَا َصَدقَةٌ  َوهَِذِه َوِصيَّةٌ َصِحيَحةٌ بًَِل َشكٍّ

افَِضةُ إلَى َعلِيٍّ فَقَْط.  َماَت، َوإِنََّما َصحَّ اِْلَثَُر بِنَْفِي اْلَوِصيَِّة الَّتِي تَدَِّعيهَا الرَّ

ا َما َرَوْوا ِمْن أَنَّ اْبَن ُعَمَر لَْم يُوِص، فَبَاِطٌل؛ ِِلَنَّ هََذا إنََّما ُرِوَي ِمْن طَِريِق أَْشهََل َوأَمَّ 

ا َحِديُث َحاِطٍب  -َوهَُو َضِعيٌف ،َوِمْن طَِريِق اْبِن لَِهيَعةَ  -ْبِن َحاتٍِم  َوهَُو َّل َشْيَء ..َوأَمَّ

ا َخبَُر اْبِن َعبَّاٍس: َوُعَمَر: فَِمْن ِرَوايَِة اْبِن لَ  ِهيَعةَ، َوِهَي أَْسقَطُ ِمْن أَْن يُْشتََغَل بِهَا ،َوأَمَّ

ا َحِديُث َعلِيٍّ فَإِنَّهُ َحدُّ اْلقَلِيِل بَِما بَْيَن  -فَفِيِه لَْيُث ْبُن أَبِي ُسلَْيٍم  َوهَُو َضِعيٌف ، َوأَمَّ

ْبِعِمائَِة إلَى التِّْسِعِمائَِة َوهُْم َّل يَ  َولَْيَس فِي َحِديِث أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن بَيَاٌن بَِما  -قُولُوَن بِهََذا السَّ

 ادََّعْوا..

 1111]َمْسأَلَة َماَت َولَْم يُوِص[م

فََمْن َماَت َولَْم يُوِص: فَفُِرَض أَْن يَتََصدََّق َعْنهُ بَِما تَيَسََّر َوَّل بُدَّ؛ ِِلَنَّ فَْرَض اْلَوِصيَِّة 

أَْوَرْدنَا، فََصحَّ أَنَّهُ قَْد َوَجَب أَْن يَْخُرَج َشْيٌء ِمْن َمالِِه بَْعَد اْلَمْوِت، فَإِْذ َذلَِك َواِجٌب، َكَما 

ا َوَجَب إْخَراُجهُ ِمْن َمالِِه، َوَّل َحدَّ فِي َذلَِك إّلَّ َما َرآهُ اْلَوَرثَةُ،  َكَذلَِك فَقَْد َسقَطَ ِمْلُكهُ َعمَّ

ا َّل  َوهَُو قَْوُل طَائِفٍَة ِمْن السَّلَِف، َوقَْد َصحَّ بِِه  -إْجَحاَف فِيِه َعلَى اْلَوَرثَِة  أَْو اْلَوِصيُّ ِممَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم . -أَثٌَر َعْن النَّبِيِّ   َصلَّى َّللاَّ

 -أقوال الفقهاء:

 .قول المؤلف هو قول طاوس■

 -األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَّ َرُجًًل قَاَل لِلنَّبِيِّ أَ »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن: ■  ي  -َصلَّى َّللاَّ إنَّ أُمِّ

ِ؟ فَقَاَل َرُسوُل  ِ اُْفتُلِتَْت نَْفُسهَا َوإِنَّهَا لَْو تََكلََّمْت تََصدَّقَْت، أَفَأَتََصدَُّق َعْنهَا يَا َرُسوَل َّللاَّ َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -  صحيح(«)ْم، فَتََصدََّق َعْنهَا: نَعَ -َصلَّى َّللاَّ

ْن لَْم يُوِص، َوأَْمُرهُ  َدقَِة َعمَّ ًَلةُ َوالسًََّلُم  -قال المؤلف: فَهََذا إيَجاُب الصَّ : -َعلَْيِه الصَّ

 فَْرٌض.

ِ إنَّ أَبِي َماَت َولَْم يُوِص، فَهَْل يَُكفِّ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ: ■  ُر َعْنهُ أَنَّ َرُجًًل قَاَل لَِرُسوِل َّللاَّ

ًَلةُ َوالسًََّلُم  -أَْن أَتََصدََّق َعْنهُ؟ قَاَل   صحيح(«): نََعمْ -َعلَْيِه الصَّ

ْن لَْم يُوِص َوَّل بُدَّ؛ ِِلَنَّ التَّْكفِيَر َّل  قال المؤلف: فَهََذا إيَجاٌب لِْلَوِصيَِّة، َوَِلَْن يُتََصدََّق َعمَّ

ًَلةُ َوالسًََّلُم عَ  -يَُكوُن إّلَّ فِي َذْنٍب، فَبَيََّن  : أَنَّ تَْرَك اْلَوِصيَِّة يَْحتَاُج فَاِعلُهُ إلَى -لَْيِه الصَّ

 أَْن يَُكفَِّر َعْنهُ َذلِك..
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ْحَمِن ْبُن أَبِي بَْكٍر فِي ■  يِق قَاَل: َماَت َعْبُد الرَّ دِّ ِد ْبِن أَبِي بَْكٍر الصِّ َعْن اْلقَاِسِم ْبِن ُمَحمَّ

 َعْنهُ َعائَِشةُ أُمُّ اْلُمْؤِمنِيَن تًَِلًدا ِمْن تًَِلِدِه.)صحيح( َمنَاٍم لَهُ فَأَْعتَقَتْ 

ُح أَنَّ اْلَوِصيَّةَ ِعْنَدهَا  ُ َعْنهَا  -قال المؤلف: فَهََذا يَُوضِّ : فَْرٌض، َوأَنَّ اْلبِرَّ -َرِضَي َّللاَّ

ْن لَْم يُوِص: فَْرٌض، إْذ لَْوَّل َذلَِك َما أَْخَرَجْت ِمْن َمالِهِ   َما لَْم يُْؤَمْر بِإِْخَراِجِه. َعمَّ

ي تُُوفِّيَْت َولَْم تُوِص، أَفَأُوِصي »عن طَاُوٍس : ■  ِ إنَّ أُمِّ أَنَّ َرُجًًل قَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

 ضعيف مرسل(«)َعْنهَا؟ فَقَاَل: نََعمْ 

ْحَمِن ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ِهَشاٍم " ■  ِ َعْن أَبِي بَْكِر ْبِن َعْبِد الرَّ ُ  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ضعيف «)أَْعتََق َعْن اْمَرأٍَة َماتَْت َولَْم تُوِص َولِيَدةً َوتََصدََّق َعْنهَا بَِمتَاعٍ  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

 مرسل(

 1111]َمْسأَلَة اْلَوِصيَّة لأِْلَقَاِرِب[م

ا  َوفَْرٌض َعلَى ُكلِّ ُمْسلٍِم أَْن يُوِصَي لِقََرابَتِهِ  ا لُِكْفٍر، َوإِمَّ ، َوإِمَّ ا لِِرقٍّ الَِّذيَن َّل يَِرثُوَن، إمَّ

ِِلَنَّ هُنَالَِك َمْن يَْحُجبُهُْم َعْن اْلِميَراِث أَْو ِِلَنَّهُْم َّل يَِرثُوَن فَيُوِصي لَهُْم بَِما طَابَْت بِِه 

.نَْفُسهُ، َّل َحدَّ فِي َذلَِك، فَإِْن لَْم يَْفَعْل أُْعطُوا َوَّل   بُدَّ َما َرآهُ اْلَوَرثَةُ، أَْو اْلَوِصيُّ

فَإِْن َكاَن َوالَِداهُ، أَْو أََحُدهَُما َعلَى اْلُكْفِر، أَْو َمْملُوًكا فَفَْرٌض َعلَْيِه أَْيًضا أَْن يُوِصَي لَهَُما، 

ْو أُْعِطيَا ِمْن اْلَماِل َوَّل بُدَّ، أَْو ِِلََحِدِهَما إْن لَْم يَُكْن اْْلَخُر َكَذلَِك، فَإِْن لَْم يَْفَعْل أُْعِطَي، أَ 

 ثُمَّ يُوِصي فِيَما َشاَء بَْعَد َذلَِك.

 فَإِْن أَْوَصى لِثًََلثٍَة ِمْن أَقَاِربِِه اْلَمْذُكوِريَن أَْجَزأَهُ.

، َوِمْن ِجهَِة َواِْلَْقَربُوَن: هُْم َمْن يَْجتَِمُعوَن َمَع اْلَميِِّت فِي اِْلَِب الَِّذي بِِه يُْعَرُف إَذا نُِسبَ 

ِه فِي اِْلَِب الَِّذي يُْعَرُف بِالنِّْسبَِة إلَْيِه؛ ِِلَنَّ هَُؤَّل  ِه َكَذلَِك أَْيًضا: هَُو َمْن يَْجتَِمُع َمَع أُمِّ ِء أُمِّ

َمْن فِي اللَُّغِة أَقَاِرُب، َوَّل يَُجوُز أَْن يُوقََع َعلَى َغْيِر هَُؤَّلِء اْسُم أَقَاِرَب بًَِل بُْرهَاٍن.. وَ 

 َوهََذا قَْوُل طَائِفٍَة ِمْن السَّلَِف. -أَْوَصى لِثًََلثَِة أَْقَربِيَن فَقَْد أَْوَصى لِْْلَْقَربِيَن 

 -أقوال الفقهاء:

قول المؤلف هو قول :مسروق وسالم بن يسار والعًلء بن زياد وقتادة وإياس بن ■

 معاوية إِْسَحاُق، َوأَبُو ُسلَْيَماَن(

اهُْم َوتََرَك َذِوي قََرابَتِِه ُمْحتَاِجيَن اُْنتُِزَعْت ِمْنهُْم َوُردَّْت َعلَى َمْن أَْوَصى ■  لِقَْوٍم َوَسمَّ

 َذِوي قََرابَتِِه، فَإِْن لَْم يَُكْن فِي أَْهلِِه فُقََراُء فَِْلَْهِل اْلفَْقِر َمْن َكانُوا.)طاوس(

َز لَهُْم ثُلُُث الثُّلُِث، َوُردَّ َعلَى قََرابَتِِه: ثُلُثَا إَذا أَْوَصى فِي َغْيِر أَقَاِربِِه بِالثُّلُِث: َجا■ 

 الثُّلُِث.)الحسن البصري وسعيد بن المسيب(
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ِ ْبِن ■  لَْيَس َذلَِك فَْرًضا، بَْل لَهُ أَْن يُوِصَي لَِغْيِر ِذي قََرابَتِِه.)الزهري َوَسالِِم ْبِن َعْبِد َّللاَّ

ِد ْبِن ِسيِريَن َوهَُو قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، ُعَمَر، َوُسلَْيَماَن ْبِن يََساٍر،  َوَعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر، َوُمَحمَّ

. ، َوَمالٍِك، َوالشَّافِِعيِّ ، َوُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ  َواِْلَْوَزاِعيُّ

 -اآليات واألحاديث واآلثار:

 [ ١٨٢َربِيَن{ ]البقرة: قول َّللا تعالى: }إِْن تََرَك َخْيًرا اْلَوِصيَّةُ لِْلَوالَِدْيِن َواِلَقْ ■

تَِّة اِْلَْعبُِد، َوَّل َماَل لَهُ َغْيُرهُْم،  وا بَِحِديِث الَِّذي أَْوَصى بِِعْتِق السِّ قال المؤلف: َواْحتَجُّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَأَْقَرَع َرُسوُل َّللاَّ فَقَالُوا: هَِذِه بَْينَهُْم فَأَْعتََق اْثنَْيِن َوأََرقَّ أَْربََعةً  -َصلَّى َّللاَّ

 َوِصيَّةٌ لَِغْيِر اِْلَقَاِرِب.

ةَ لَهُْم فِيِه؛ ِِلَنَّهُ لَْيَس فِيِه بَيَاُن أَنَّهُ َكاَن بَْعَد نُُزوِل اْْليَةِ  ٍد: َوهََذا َّل ُحجَّ  قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

ْلَمْرِء أَْن يُوِصَي لَِمْن َشاَء، فَهََذا اْلَمْذُكوَرِة، َونَْحُن َّل نَُخالِفُهُْم فِي أَنَّ قَْبَل نُُزولِهَا َكاَن لِ 

فَُحْكُم هََذا اْلَخبَِر  -اْلَخبَُر ُمَوافٌِق لِْلَحاِل اْلَمْنُسوَخِة اْلُمْرتَفَِعِة بِيَقِيٍن َّل َشكَّ فِيِه قَْطًعا 

.. َوأَْعجَ  ُب َشْيٍء اْحتَِجاُجهُْم فِي َمْنُسوٌخ بًَِل َشكٍّ َواْْليَةُ َرافَِعةٌ لُِحْكِمِه نَاِسَخةٌ لَهُ بًَِل َشكٍّ

هَاِت اْلُمْؤِمنِيَن بَِحِديقٍَة بِيَعْت بِأَْربَِعِمائَِة أَْلفِ  ْحَمِن ْبَن َعْوٍف أَْوَصى ِِلُمَّ  هََذا بِأَنَّ َعْبَد الرَّ

ُعَمَر أَْوَصى لُِكلِّ أُمٍّ  َوأَنَّ  -َوِِلَْهِل بَْدٍر بِِمائَِة ِدينَاٍر، ِمائَةُ ِدينَاٍر لُِكلِّ َواِحٍد ِمْنهُْم  -ِدْرهٍَم 

َوأَنَّ َعائَِشةَ أُمَّ اْلُمْؤِمنِيَن أَْوَصْت ِْلِل  -َولٍَد لَهُ بِأَْربََعِة آَّلِف ِدْرهٍَم، أَْربََعِة آَّلِف ِدْرهٍَم 

ٍد: إنَّ هََذا لَِمْن قَبِيِح التَّْدلِيِس  يِن، َولَْيَت أَبِي يُونَُس َمْوَّلهَا بَِمتَاِعهَا ،قَاَل أَبُو ُمَحمَّ فِي الدِّ

ا يُبِيُح أَْن َّل يُوِصَي لِقََرابَتِِه؟ َوهَْل فِي َشْيٍء ِمْن هَِذِه  ِشْعِري: أَيُّ َشْيٍء فِي هََذا ِممَّ

ُ َعْنهُْم  -اِْلَْخبَاِر أَنَّهُْم   لَْم يُوُصوا لِقََرابَتِِهْم؟.. -َرِضَي َّللاَّ

 1111]َمْسأَلَة اْلَوِصيَّة لوارث[م

تَِحلُّ اْلَوِصيَّةُ لَِواِرٍث أَْصًًل، فَإِْن أَْوَصى لَِغْيِر َواِرٍث فََصاَر َواِرثًا ِعْنَد َمْوِت َوَّل 

اْلُموِصي: بََطلَْت اْلَوِصيَّةُ لَهُ، فَإِْن أَْوَصى لَِواِرٍث ثُمَّ َصاَر َغْيَر َواِرٍث لَْم تَُجْز لَهُ 

ُزوا؛ ِِلَنَّ  اْلَوِصيَّةُ، ِِلَنَّهَا إْذ َعقََدهَا َكانَتْ  َز اْلَوَرثَةُ َذلَِك أَْو لَْم يَُجوِّ بَاِطًًل، َوَسَواٌء َجوَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْلَكَوافَّ نَقَلَْت: أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  « .َّل َوِصيَّةَ لَِواِرثٍ »قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

ُ تََعالَى ِمْن َذلَِك فَلَْيَس لِلْ  ُ تََعالَى َعلَى لَِساِن فَإِْذ قَْد َمنََع َّللاَّ َوَرثَِة أَْن يُِجيُزوا َما أَْبطَلَهُ َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوِل َّللاَّ إّلَّ أَْن يَْبتَِدئُوا ِهبَةً لَِذلَِك ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسِهْم، فَهَُو َمالُهُْم  -َصلَّى َّللاَّ

 .َوهََذا قَْوُل اْلُمَزنًِي، َوأَبِي ُسلَْيَمانَ  -

 -األحاديث:
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ِ: أَنَّ ■  ِ »َعطَاٌء، َوَعْبُد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوَل َّللاَّ قَاَل َعاَم اْلفَْتِح فِي  -َصلَّى َّللاَّ

َوإِْن »َزاَد َعطَاٌء فِي َحِديثِِه:  -« ُخْطبَتِِه: َّل تَُجوُز َوِصيَّةٌ لَِواِرٍث إّلَّ أَْن يََشاَء اْلَوَرثَةُ 

 )ضعيف مرسل(« لَْيَس لَهُْم أَْن يَْرِجُعواأََجاُزوا فَ 

 1111]َمْسأَلَة اْلَوِصيَّة بِأَْكثَر ِمْن الثُّلُث[م

َكاَن لَهُ َواِرٌث أَْو لَْم يَُكْن لَهُ َواِرٌث، أََجاَز اْلَوَرثَةُ،  -َوَّل تَُجوُز اْلَوِصيَّةُ بِأَْكثََر ِمْن الثُّلُِث 

ِ أَْو لَْم يُِجيُزوا... اْحتَجَّ ا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ْلُمِجيُزوَن لَِذلَِك بِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ لَِسْعٍد:  -َصلَّى َّللاَّ

الثُّلُُث َوالثُّلُُث َكثِيٌر إنََّك إْن تََدْع َوَرثَتََك أَْغنِيَاَء َخْيٌر ِمْن أَْن تََدَعهُْم َعالَةً يَتََكفَّفُوَن »

 « .النَّاسَ 

ِ  قَالُوا: فَإِنََّما َجَعلَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ اْلِعلَّةَ فِي أَْن َّل يُتََجاَوَز الثُّلُُث فِي  -َصلَّى َّللاَّ

َما اْلَوِصيَِّة أَْن يُْغنَِي اْلَوَرثَةَ فَإَِذا لَْم تَُكْن لَهُ َوَرثَةٌ فَقَْد اْرتَفََعْت اْلِعلَّةُ فَلَهُ أَْن يُوِصَي بِ 

ا قَْولُهُ  ًَلةُ َوالسًََّلُم  -ْم.. فَبَاِطٌل َما قَاَل َشاَء.. أَمَّ قَطُّ إنَّ أَْمِري بِأَْن َّل يُتََجاَوَز  -َعلَْيِه الصَّ

ًَلةُ َوالسًََّلُم  -الثُّلُُث فِي اْلَوِصيَِّة ، إنََّما هَُو لِِغنَى اْلَوَرثَِة، إنََّما قَاَل  الثُّلُُث : »-َعلَْيِه الصَّ

 -ِذِه قَِضيَّةٌ قَائَِمةٌ بِنَْفِسهَا، َوُحْكُم فَْصٍل َغْيُر ُمتََعلٍِّق بَِما بَْعَدهُ ثُمَّ اْبتََدأَ فَهَ « َوالثُّلُُث َكثِيرٌ 

ًَلةُ َوالسًََّلُم  قَِضيَّةً أُْخَرى ُمْبتََدأَةً قَائَِمةً بِنَْفِسهَا، َغْيَر ُمتََعلِّقٍَة بَِما قَْبلَهَا، فَقَاَل  -َعلَْيِه الصَّ

َونَْحُن نَِجُد « .. ْع َوَرثَتََك أَْغنِيَاَء َخْيٌر ِمْن أَْن تََدَعهُْم َعالَةً يَتََكفَّفُوَن النَّاسَ إنََّك إْن تَدَ »

َي َمْن لَهُ َعَشَرةٌ ِمْن اْلَوَرثَِة فُقََراُء َولَْم يَْتُرْك إّلَّ ِدْرهًَما َواِحًدا فَإِنَّ لَهُ بِإِْقَراِرِهْم أَْن يُوصِ 

 ْتُرُك لَهُْم َما يُْغنِيِهْم ِمْن ُجوٍع َغَداًء َواِحًدا، َوَّل َعَشاًء َواِحًدا.بِثُلُثِِه، َوَّل يَ 

َونَْحُن نَِجُد َمْن َّل يَْتُرُك َواِرثًا إّلَّ َواِحًدا َغنِيًًا ُموِسًرا ُمْكثًِرا َوَّل يَُخلُِّف إّلَّ ِدْرهًَما 

يُوِصَي إّلَّ بِثُلُثِِه، َولَْيَس لَهُ ِغنًى فِيَما يََدُع لَهُ..  َواِحًدا، فَلَْيَس لَهُ ِعْنَدهُْم َوَّل ِعْنَدنَا أَنْ 

ا قَْولُهُْم: إنََّما يَأُْخُذ اْلُمْسلُِموَن َماَل َمْن َّل َواِرَث لَهُ؛ ِِلَنَّهُ َّل َربَّ لَهُ، فَإِْذ َّل يَْستَ  ِحقُّهُ َوأَمَّ

ةً بَِمْوتِِه أََحٌد فََصاِحبُهُ أََحقُّ بِِه؛ فََما َزادُ  ونَا َعلَى تَْكَراِر قَْولِِهْم، َوأَْن َجَعلُوا َدْعَواهُْم ُحجَّ

ِ تََعالَى َوَّل يَِحلُّ   لَِدْعَواهُْم، َوفِي هََذا نَاَزْعنَاهُْم، َولَْيَس َكَما قَالُوا، لَِكْن نَْحُن َوأَْمَوالُنَا ّلِِلَّ

َف فِي نَْفِسِه، َوَّل فِي َماٍل إّلَّ  ُ لَهُ فِيِه َمالُِكهُ، َوَمالُك َمالِِه َعزَّ ِِلََحٍد أَْن يَتََصرَّ  بَِما أَِذَن َّللاَّ

 َوَجلَّ فَقَْط.

َ تََعالَى أَْطلََق أَْيِديَنَا َعلَى أَْمَوالِنَا فِيَما َشاَء لََما َجاَز لَنَا فِيهَا ُحْكٌم، َكَما  َّل َولَْوَّل أَنَّ َّللاَّ

ا َمْن أََجاَز إْذنَهُْم)أى يَُجوُز لَنَا فِيهَا ُحْكٌم، َحْيُث لَْم يُ  َف فِيهَا.. َوأَمَّ ُ تََعالَى لَنَا التََّصرُّ بِْح َّللاَّ

: }أَْوفُوا بِاْلُعقُوِد{ ]المائدة:  وَن بِقَْوِل َّللاَّ َعزَّ َوَجلَّ [ َوهََذا َعْقٌد قَْد ١الورثة(فَإِنَّهُْم يَْحتَجُّ

ا نَْحُن فَنَقُوُل: ُكلُّ َعْقٍد لَْم يَأِْت بِِه قُْرآٌن َوَّل ُسنَّةٌ بِاِْلَْمِر بِِه  اْلتََزُموهُ فََعلَْيِهْم اْلَوفَاُء بِِه..َوأَمَّ

ا أَ  ُ تََعالَى بِاْلَوفَاِء بِاْلُعقُوِد الَّتِي أََمَر بِهَا نًَصً ْو أَبَاَحهَا أَْو بِإِبَاَحتِِه فَهَُو بَاِطٌل، َوإِنََّما أََمَر َّللاَّ

ا.  نًَصً
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ا َمْن َعقَدَ  َم َعلَْيِه َذلَِك، َكَمْن  َوأَمَّ ُ تََعالَى قَطُّ فِي اْلَوفَاِء بِهَا، بَْل َحرَّ َمْعِصيَةً فََما أَِذَن َّللاَّ

يَاَدةُ َعلَى الثُّلُِث َمْعِصيَةٌ َمْنِهيٌّ  -َعقََد َعلَى نَْفِسِه أَْن يَْزنَِي، أَْو يَْشَرَب اْلَخْمَر  َوالزِّ

ا َمْن أََجاَز لِ  ْلَوَرثَِة أَْن يُِجيُزوا َذلَِك بَْعَد اْلَمْوِت فََخَطأٌ ظَاِهٌر؛ ِِلَنَّ اْلَماَل ِحينَئٍِذ َعْنهَا.. َوأَمَّ

 ِ َصلَّى  -َصاَر لِْلَوَرثَِة، فَُحْكُم اْلُموِصي فِيَما اْستََحقُّوهُ بِاْلِميَراِث بَاِطٌل، لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  فَلَْيَس لَهُْم إَجاَزةُ « ْم َوأَْمَوالَُكْم َوأَْعَراَضُكْم َعلَْيُكْم َحَرامٌ إنَّ ِدَماَءكُ : »-َّللاَّ

 اْلبَاِطِل، لَِكْن إْن أََحبُّوا أَْن يُنَفُِّذوا َذلَِك ِمْن َمالِِهْم بِاْختِيَاِرِهْم فَلَهُْم َذلَِك..

 -أقوال الفقهاء:

ْرهََمْيِن، َونَْحِو َذلَِك َجاَزْت اْلَوِصيَّةُ فِي ُكلِّ إْن َزاَدْت َوِصيَّتُهُ َعْن الثُّلُِث بِيَِسيٍر كَ ■  الدِّ

 َذلَِك.)مالك(

َمْن َّل َواِرَث لَهُ فَلَهُ أَْن يُوِصَي بَِمالِِه ُكلِِّه.)مسروق وعبيدة السلماني َوهَُو قَْوُل ■ 

 َوإِْسَحاَق ْبِن َراْهَوْيِه(اْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ َوأَبِي َحنِيفَةَ، َوأَْصَحابِِه، َوَشِريٍك اْلقَاِضي، 

َكاَن لَهُ َواِرٌث أَْو لَْم يَُكْن.) َمالٌِك، َواْبُن  -لَْيَس لَهُ أَْن يُوِصَي بِأَْكثََر ِمْن الثُّلُِث ■ 

، َوأَْحَمُد، َوأَبُو ُسلَْيَماَن( ، َوالشَّافِِعيُّ ، َواْلَحَسُن ْبُن َحيٍّ  ُشْبُرَمةَ، َواِْلَْوَزاِعيُّ

ِة َمْن إَذا أَذِ ■  وا إْذنًا فِي ِصحَّ َن اْلَوَرثَة في ما زاد عن الثلُث فًََل ُرُجوَع لَهُْم، َولَْم يَُخصُّ

اَد ْبَن أَبِي ُسلَْيَماَن، َوَعْبَد  ، َوَربِيَعةَ، َوَحمَّ ْهِريَّ أَِذَن فِي َمَرٍض.) َعطَاًء، َواْلَحَسَن، َوالزُّ

َد ْبَن أَبِ  (اْلَملِِك ْبَن يَْعلَى، َوُمَحمَّ  ي لَْيلَى، َواِْلَْوَزاِعيُّ

تِِه: بِأَْن يُوِصَي بِأَْكثََر ِمْن الثُّلُِث لَْم ■  إَذا أَِذنُوا لَهُ فِي َمَرِضِه أَْو ِعْنَد َمْوتِِه أَْو فِي ِصحَّ

ُجوُع إَذا َماَت.) ُشَرْيٌح، َوطَاُوٌس، َواْلَحَكُم ْبُن ُعتَْيبَةَ، َوالنَّ  َخِعيُّ يَْلَزْمهُْم، َولَهُْم الرُّ

، َوأَبُو ثَْوٍر،  ، َوأَبُو َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيُّ ، َواْلَحَسُن ْبُن َحيٍّ ، َوُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ ْعبِيُّ َوالشَّ

 َوأَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل(

ُجوُع إَذا َماَت، َوإِْن اْستَأَْذنَهُ ■  تِِه فَأَِذنُوا لَهُ فَلَهُْم الرُّ ْم فِي َمَرِض إْن اْستَأَْذنَهُْم فِي ِصحَّ

ُجوُع.)مالك(  َمْوتِِه فَأَِذنُوا لَهُ فًََل ُرُجوَع لَهُْم، إّلَّ أَْن يَُكونُوا فِي ِعيَالِِه َونَفَقَتِِه فَلَهُْم الرُّ

ّل تجوز الوصية بأكثر من الثلث وّل إذن للورثة في ذلك.)عروة بن الزبير َوهَُو ■

 هل الظاهر(قَْوُل اْلُمَزنًِي، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوأَ 

 -األحاديث واآلثار:

ِ »َعْن َسْعِد ْبِن أَبِي َوقَّاٍص أَنَّهُ قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعاَدنِي َرُسوُل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

قَاَل: نََعْم، فَقُْلت: أُوِصي بَِمالِي ُكلِِّه؟ قَاَل: َّل، قُْلُت: فَالنِّْصُف؟ قَاَل: َّل، قُْلُت: فَالثُّلُُث؟ 

 صحيح(«)َوالثُّلُُث َكثِيرٌ 
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َرُجًًل ِمْن اِْلَْنَصاِر أَْوَصى ِعْنَد َمْوتِِه بِِعْتِق ِستَِّة أَْعبٍُد َّل َماَل لَهُ َغْيُرهُْم، »أَنَّ ■ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -فََدَعاهُْم َرُسوُل َّللاَّ تََق اْثنَْيِن َوأََرقَّ فَأَْقَرَع بَْينَهُْم، فَأَعْ  -َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(« أَْربََعةً 

ِ ْبُن َمْسُعوٍد: إنَُّكْم ِمْن أَْحَرى َحيٍّ ■ عن َعْمِرو ْبِن ُشَرْحبِيَل قَاَل: قَاَل لِي َعْبُد َّللاَّ

أَْن يََضَع  بِاْلُكوفَِة أَْن يَُموَت أََحُدُكْم فًََل يََدُع َعَصبَةً َوَّل َرِحًما فًََل يَْمنَُعهُ إَذا َكاَن َذلِكَ 

 َمالَهُ فِي اْلفُقََراِء َواْلَمَساِكيِن.)صحيح(

ْحَمِن أَنَّ َرُجًًل اْستَأَْمَر َوَرثَتَهُ فِي أَْن يُوِصَي بِأَْكثََر ِمْن الثُّلُِث؟ ■  َعْن اْلقَاِسِم ْبِن َعْبِد الرَّ

ا َماَت َرَجُعوا، فَُسئَِل اْبُن َمْسُعوٍد؛ فَقَ  اَل لَهُْم َذلَِك النَِّكَرةُ َّل فَأَِذنُوا لَهُ، فَلَمَّ

 يَُجوُز.)صحيح(

َراُر فِي اْلَوِصيَِّة ِمْن اْلَكبَائِِر، ثُمَّ قََرأَ اْبُن َعبَّاٍس، }تِْلَك ■  َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: الضِّ

ِ{ ]البقرة:  ِ فًَل تَْعتَُدوهَا َوَمْن يَتََعدَّ ُحُدوَد َّللاَّ  [ )صحيح(٢٢٢ُحُدوُد َّللاَّ

ُجَل لَيَْعَمُل بَِعَمِل أَْهِل اْلَخْيِر َسْبِعيَن َسنَةً فَإَِذا أَْوَصى »ْن أَبِي هَُرْيَرةَ ُمْسنًَدا عَ ■  أَنَّ الرَّ

ُجَل لَيَْعَمُل بَِعَمِل أَْهِل  -َجاَر فِي َوِصيَّتِِه، فَيُْختَُم لَهُ بَِشرِّ َعَملِِه فَيَْدُخُل النَّاَر  َوإِنَّ الرَّ

ثُمَّ يَقُوُل أَبُو  -« َن َسنَةً فَيَْعِدُل فِي َوِصيَّتِِه، فَيُْختَُم لَهُ بَِخْيِر َعَملِِه فَيَْدُخُل اْلَجنَّةَ الشَّرِّ َسْبِعي

ِ{ ]البقرة:  }َعَذاٌب ُمِهيٌن{  -إلَى قَْولِِه  -[٢٢٢هَُرْيَرةَ: اْقَرُءوا إْن ِشْئتُْم }تِْلَك ُحُدوُد َّللاَّ

 [٢٢]البقرة: 

 1111ى بِأَْكثََر ِمْن ثُلُِث َمالِِه ثُمَّ َحَدَث لَهُ َماٌل[م]َمْسأَلَةٌ أَْوصَ 

َوَمْن أَْوَصى بِأَْكثََر ِمْن ثُلُِث َمالِِه، ثُمَّ َحَدَث لَهُ َماٌل لَْم يَُجْز ِمْن َوِصيَّتِِه إّلَّ ِمْقَداُر ثُلُِث 

َدهُ َعْقًدا َحَراًما َّل يَِحلُّ َكَما َذَكْرنَا َما َكاَن لَهُ ِحيَن اْلَوِصيَِّة؛ ِِلَنَّ َما َزاَد َعلَى َذلَِك َعقَ 

َوَما َكاَن بَاِطًًل فًََل يَُجوُز أَْن يَِصحَّ فِي ثَاٍن، إْذ لَْم يُْعقَْد َوَّل ُمَحاَل أَْكثَُر ِمْن َعْقٍد لَْم 

 يَِصحَّ ُحْكُمهُ إْذ ُعقَِد، ثُمَّ يَِصحُّ ُحْكُمهُ إْذ لَْم يُْعقَْد.

، ثُمَّ نَقََص َمالُهُ َحتَّى لَْم يَْحتَِمْل َوِصيَّتَهُ، ثُمَّ َزاَد لَْم يُنَفَّْذ ِمْن فَلَْو أَْوَصى بِ  ثُلُثِِه فَأَقَلَّ

َوِصيَّتِِه إّلَّ ِمْقَداُر ثُلُِث َما َرَجَع إلَْيِه ِمْن َمالِِه؛ ِِلَنَّ َوِصيَّتَهُ بَِما َزاَد َعلَى ثُلُِث َما َرَجَع 

طَلَْت، َوَما بَطََل فًََل َسبِيَل إلَى َعْوَدتِِه ُدوَن أَْن تَْبتَِدَئ إَعاَدتُهُ بَِعْقٍد آَخَر، إْذ إلَْيِه َمالُهُ قَْد بَ 

ُل.  قَْد بَطََل اْلَعْقُد اِْلَوَّ

اِر ثُلُِث َما فَلَْو أَْوَصى بِأَْكثََر ِمْن ثُلُِث َمالِِه َعاِمًدا َولَهُ َماٌل لَْم يَْعلَْم بِِه لَْم يُنَفَّْذ إّلَّ فِي ِمْقدَ 

 َعلَِم فَقَْط؛ ِِلَنَّهُ َعقََد َما َزاَد َعلَى َذلَِك َعْقَد َمْعِصيٍَة، فَهَُو بَاِطٌل.

ُ َماًّل فَإِنِّي أُوِصي ِمْنهُ بَِكَذا، أَْو قَاَل أُوِصي إَذا  فَلَْو قَاَل فِي ُكلِّ َما َذَكْرنَا: إْن َرَزقَنِي َّللاَّ

أَْو قَاَل: فَيَْخُرُج  -لُُث َما يَتََخلَُّف، أَْو ُجْزًءا ُمَشاًعا أَقَلَّ ِمْن الثُّلُِث َماَت أَْن يُْخَرَج َعْنهُ ثُ 



 

379 
 

ا يَتََخلَُّف َكَذا َوَكَذا: فَهََذا َجائٌِز َوتُنَفَُّذ َوِصيَّتُهُ ِمْن ُكلِّ َما َكَسبَهُ قَْبَل َمْوتِِه َوبَْعَد تِ  ْلَك ِممَّ

َولَهُ َماٌل لَْم يَْعلَْم بِِه،  -َوَمالُهُ يَْحتَِملُهُ  -هُ.. فَلَْو أَْوَصى بِثُلُِث َمالِِه اْلَوِصيَِّة، بِأَيِّ َوْجٍه َكَسبَ 

هُ َعقََدهَا ثُمَّ نَقََص َمالُهُ الَِّذي َعلَِم أَْو لَْم يَْنقُْص، فََوِصيَّتُهُ نَافَِذةٌ فِيَما َعلَِم َوفِيَما لَْم يَْعلَْم؛ ِِلَنَّ 

ا ِمْن ِحيِن َعقََدهُ إلَى ِحيِن َماَت، َوَّل تَْدُخُل ِديَتُهُ إْن قُتَِل َخطَأً فِيَما تُنَفَُّذ َعْقًدا َصِحيًحا تَا ًمً

 فَقَْط. ِمْنهُ َوَصايَاهُ؛ ِِلَنَّهَا لَْم تَِجْب لَهُ قَطُّ، َوَّل َملََكهَا قَطُّ، َوإِنََّما َوَجبَْت بَْعَد َمْوتِِه لَِوَرثَتِهِ 

 -اء:أقوال الصحابة والفقه

 فِيَمْن أَْوَصى بِثُلُِث َمالِِه، ثُمَّ قُتَِل َخطَأً: أَنَّهُ يَْدُخُل ثُلُُث ِديَتِِه فِي ثُلُثِِه، َوإِْن َكاَن اْستَفَادَ ■ 

َماًّل َولَْم يَُكْن َشَعَر بِِه: َدَخَل ثُلُثُهُ فِي َوِصيَّتِِه.)عن على وّل تصح عنه والحسن َوهَُو 

، َوأَبِي َحنِيفَةَ، َوأَْصَحابِِه قَْوُل إْبَراِهيَم النَّ  ، َواِْلَْوَزاِعيُّ َوبِِه قَاَل أَبُو ثَْوٍر، َوأَْحَمُد  -َخِعيِّ

يَِة فًََل تَْدُخُل َوِصيَّتُهُ فِيهَا(  ْبُن َحْنبٍَل، َوإِْسَحاُق، َحاَش الدِّ

يَْعلَْم بِِه.) أَبَاَن ْبِن ُعْثَمان وّل  َّل تَْدُخُل َوِصيَّتُهُ إّلَّ فِيَما َعلَِم ِمْن َمالِِه، َّل فِيَما لَمْ ■ 

يصَح، َوُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز وّل يصح عنه أيضا َوَمْكُحول وّل يصحٍ ، َويَْحيَى ْبِن 

، َوَربِيَعة وّل تصح عنهما،َ َوقَاَل َمالٌِك َكَذلَِك، إّلَّ فِيَما َرَجاهُ َولَْم يَْعلَْم  َسِعيٍد اِْلَْنَصاِريِّ

 هُ، َكِرْبِح َماٍل يَْنتَِظُرهُ، أَْو َغلٍَّة َّل يَْدِري َمْبلََغهَا، فَإِنَّ َوَصايَاهُ تَْدُخُل فِيهَا (قَْدرَ 

 1111]َمْسأَلَة اْلَوِصيَّة لميت[م

بَطَلَْت  َوَّل تَُجوُز اْلَوِصيَّةُ لَِميٍِّت؛ ِِلَنَّ اْلَميَِّت َّل يَْملُِك َشْيئًا، فََمْن أَْوَصى لَِحيٍّ ثُمَّ َماتَ  

 اْلَوِصيَّةُ لَهُ.

 فَإِْن أَْوَصى لَِحيٍّ َولَِميٍِّت َجاَز نِْصفُهَا لِْلَحيِّ َوبَطََل نِْصُف اْلَميِِّت.

ةُ اْلَميِِّت  َوَكَذلَِك لَْو أَْوَصى لَِحيَّْيِن ثُمَّ َماَت أََحُدهَُما َجاَز لِْلَحيِّ فِي النِّْصِف َوبَطَلَْت ِحصَّ

 لِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب َوَغْيِرِه.َوهَُو قَْوُل عَ  -

َوقَاَل َمالٌِك: إْن َكاَن َعلَِم اْلُموِصي بِأَنَّ الَِّذي أَْوَصى لَهُ َميٌِّت فَهَُو لَِوَرثَِة اْلَميِِّت، فَإِْن 

 َكاَن لَْم يَْعلَْم فَهَُو لَِوَرثَِة اْلُموِصي.

: هََذا تَْقِسيٌم فَاِسٌد بًَِل بُْرهَ  : فَإِْن قِيَل: إَذا أَْوَصى لَهُ َوهَُو َميٌِّت فَإِنََّما أََراَد -اٍن قَاَل َعلِيٌّ

 ..أَْن يَُكوَن لَِوَرثَتِِه؟ قُْلنَا: هََذا بَاِطٌل، َولَْو أََراَد اْلَوِصيَّةَ لَِوَرثَتِِه لَقََدَر َعلَى أَْن يَقُوَل َذلِكَ 

[م يِّ مِّ  1111]َمْسأَلَة اْلَوِصيَّة لِلذِّ

ِ َواْلَوِصيَّ  يِّ َجائَِزةٌ، َوَّل نَْعلَُم فِي هََذا ِخًَلفًا، َوقَْد قَاَل َرُسوُل َّللاَّ مِّ ُ َعلَْيِه  -ةُ لِلذِّ َصلَّى َّللاَّ

 «فِي ُكلِّ ِذي َكبٍِد َرْطبٍَة أَْجرٌ » -َوَسلََّم 

 1111]َمْسأَلَة اْلَوِصيَّةُ بَِما ََل يُنَفَُّذ لَِمْن أَْوَصى لَهُ بَِها[م
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تَُجوُز اْلَوِصيَّةُ بَِما َّل يُنَفَُّذ لَِمْن أَْوَصى لَهُ بِهَا، أَْو فِيَما أَْوَصى بِِه َساَعةَ َمْوِت َوَّل 

اةً، أَْو بِِعْتِق َعْبٍد بَْعَد أَْن يَْخُدَم -اْلُموِصي  : ِمْثُل أَْن يُوِصَي بِنَفَقٍَة َعلَى إْنَساٍن ُمدَّةً ُمَسمَّ

اةً  قَلَّْت أَْو َكثَُرْت، أَْو يَْحِمُل بُْستَانَه فِي اْلُمْستَأْنَِف، أَْو بَْغلَةَ َداِرِه، َوَما  فًَُلنًا ُمدَّةً ُمَسمَّ

أَْشبَهَ َذلَِك: فَهََذا ُكلُّهُ بَاِطٌل َّل يُنَفَُّذ ِمْنهُ َشْيٌء.. اْحتَجَّ َمْن أََجاَز َذلَِك بِأَنَّهُ َكَما تَُجوُز 

َجاَرةُ فِي َمنَافِِع ُكلِّ  َوَما نَْعلَُم لَهُْم َشْيئًا  -َذلَِك فََكَذلَِك تَُجوُز اْلَوِصيَّةُ بَِمنَافِِع ُكلِّ َذلَِك اْْلِ

َجاَرةَ  ةٌ َعلَْيِهْم َّل لَهُْم؛ ِِلَنَّ اْْلِ َغْيَر هََذا، َوهَُو قِيَاٌس َواْلقِيَاُس بَاِطٌل، ثُمَّ هَُو أَْيًضا ُحجَّ

ِجُر َرقَبَتَهُ، َّل فِيَما َّل ِمْلَك لَهُ فِيِه، َوالدَّاُر، َواْلَعْبُد، َواْلبُْستَاُن إنََّما تَُجوُز فِيَما َملََك اْلُمَؤا

ُمتَنَقِّلَةٌ بَِمْوِت اْلَمالِِك لَهَا إلَى َما أَْوَصى فِيِه بُِكلِّ َذلَِك، أَْو إلَى ِمْلِك اْلَوَرثَِة، َّل بُدَّ ِمْن 

ُ تََعالَى: }مِ  [ فَلَْم يَْجَعْل ١١ْن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي بِهَا أَْو َدْيٍن{ ]النساء: أََحِدِهَما.. قَاَل َّللاَّ

ْيِن َواْلَوِصيَِّة   .-َعزَّ َوَجلَّ لِْلَوَرثَِة إّلَّ َما فََضَل َعْن الدَّ

ِة لَِكْن َخَرَج فََصحَّ بِنَصِّ اْلقُْرآِن أَنَّ َما أَْوَصى بِِه اْلُموِصي فَلَْم يَقَْع قَطُّ َعلَْيِه ِمْلُك اْلَوَرثَ 

 بَِمْوِت اْلُموِصي إلَى اْلَوِصيَِّة بِنَصِّ اْلقُْرآِن.

َوَصحَّ بِنَصِّ اْلقُْرآِن أَنَّ َما َملََكهُ اْلَوَرثَةُ فَهَُو َخاِرٌج َعْن اْلَوِصيَِّة، فَثَبََت أَنَّهُ َّل َوِصيَّةَ 

 فِيِه لِْلُموِصي أَْصًًل..

 -أقوال الفقهاء:

 قول: اْبُن أَبِي لَْيلَى، َوأَبي ُسلَْيَماَن،وأهل الظاهر.قول المؤلف هو ■

َمْن أَْوَصى ِْلَخَر بَِغنٍَم َحيَاتَهُ أَنَّهُ َجائٌِز، َويَُكوُن لِْلُموِصي لَهُ ِمْن اْلَغنَِم أَْلبَانُهَا ■

لَْيهَا، َولَْيَس لَهُ أَْن يَأُْكَل ِمْنهَا َوأَْصَوافُهَا َوأَْوَّلُدهَا ُمدَّةَ َحيَاتِِه؛ ِِلَنَّهُ يَْعَمُل فِيهَا َويَقُوُم عَ 

 إّلَّ بِقَْدِر َما َكاَن َربُّهَا يَأُْكُل ِمْن ُعُروِضهَا.)الزهري(

َمْن أَْوَصى لَِزْيٍد بِثُلُِث َمالِِه َوِْلَخَر بِنَفَقَتِِه َحتَّى يَُموَت: أَنَّهُ يُوقَُف لِْلُموَصى لَهُ بِالنَّفَقَِة ■

 )معمر(نِْصُف الثُّلُِث.

، َوقَْد يَِعيُش َعْشَراِت أَْعَواٍم   -قال المؤلف: َوهََذا َخطَأٌ ِِلَنَّهُ قَْد َّل يَِعيُش إّلَّ يَْوًما أَْو أَقَلَّ

 فَهََذا َمْجهُوٌل، فَهَُو بَاِطٌل َّل يُْعَرُف بَِماَذا أَْوَصى لَهُ.

نَّ َما نَقََص ِمْن قِيَمتِِه َوِصيَّةٌ لَهُ.)سفيان من أَْوَصى أَْن يَُكاتَب عبدهَ بِأَقَلَّ ِمْن قِيَمتِِه فَإِ ■

 الثوري(

اهُ َوَعيَّنَهُ  -َمْن لَهُ ثًََلثَةُ أَْوَّلٍد َوَعْبٌد فَأَْوَصى بِأَْن يَْخُدَم َذلَِك اْلَعْبُد َواِحًدا ِمْن أَْوَّلِدِه ■ َسمَّ

: فَإِنَّهُ يَْخُدُم أَْوَّلَدهُ  - .)اِلوزاعي(َسنَةً ثُمَّ اْلَعْبُد ُحرٌّ  ُكلَّهُْم َسنَةً ثُمَّ هَُو ُحرٌّ

ْنَساٍن بِثُلُثِِه، َوِْلَخَر بِالنَّفَقَِة َما َعاَش: أَنَّ  -تجوز اْلَوِصيَِّة في كل ذلك ■  َوَمْن أَْوَصى ِْلِ

 الثُّلَُث بَْينَهَُما بِنِْصفَْيِن.)الليث بن سعد(
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َراِهَم ُكلَّ َشْهٍر، َولَِعْمٍرو بِِمائَِة ِدْرهٍَم ُكلَّ َشْهٍر فِيَمْن أَْوَصى لَِزْيٍد بِنَفَقَِة َعَشَرِة دَ ■ 

اِن، َويُْضَرُب بِِمائٍَة لِْلُموَصى لَهُ بِِمائٍَة، َويُْضَرُب بَِعَشَرٍة لِْلُموَصى لَهُ  فَإِنَّهَُما يَتََحاصَّ

تَهُ، َويُْعطَى اْلبَاقَِي الَِّذي أَْوَصى لَهُ بِ  اْلِمائَِة، فَإَِذا َكاَن فِي الشَّْهِر بَِعَشَرٍة فَيُْعطَى ِحصَّ

الثَّانِي َضَرَب اْلُموَصى لَهُ بَِعَشَرٍة بِِعْشِريَن، َوَضَرَب َصاِحُب اْلِمائَِة بِِمائٍَة، َوَحَسَب 

ِل، َوَكَذلَِك يُْقَسُم بَْينَهُمَ  ا ُكلَّ َصاِحُب اْلَعَشَرِة بَِعَشَرٍة، َوُحِسَب لَهُ َما أََخَذ فِي الشَّْهِر اِْلَوَّ

 َشْهٍر.)عثمان البتي(

َمْن أَْوَصى بِِخْدَمِة َعْبِدِه فًَُلنًا َسنَةً ثُمَّ يُْعتَُق َوَّل َماَل لَهُ َغْيُرهُ: فَإِنَّهُ يَْخُدُم اْلُموَصى لَهُ ■

ى ِْلَخَر يَْوًما َواْلَوَرثَةَ يَْوَمْيِن، فَإَِذا َمَضْت لَهُ ثًََلُث ِسنِيَن هََكَذا أُْعتَِق، َوَمْن أَْوصَ 

اِر َوَسَكَن اْلَوَرثَةُ بِثُلُثَْيهَا،  بُِسْكنَى َداِرِه َوَّل َماَل لَهُ َغْيُرهَا َسَكَن اْلُموَصى لَهُ بِثُلُِث الدَّ

َولَْيَس لَهُ أَْن يَُؤاِجَرهَا ، َوَمْن أَْوَصى بَِغلَِّة بُْستَانِِه لَِزْيٍد َوفِيِه َغلَّةٌ ظَاِهَرةٌ إْذ َماَت 

ي فَلَْيَس لِْلُموَصى لَهُ إّلَّ تِْلَك اْلَغلَّةُ بَِعْينِهَا فَقَْط، فَلَْو لَْم يَُكْن فِيهَا َغلَّةٌ إْذ َماَت فَلَهُ اْلُموصِ 

ثُلُثُهَا أَبًَدا َما َعاَش، َوإِنََّما تَُجوُز اْلَوِصيَّةُ بُِسْكنَى الدَّاِر َوِخْدَمِة اْلَعْبِد، إَذا أَْوَصى بِِه 

ْنَساٍن بِ   قَاَل: فَلَْو أَْوَصى بَِذلَِك لِْلفُقََراِء، َواْلَمَساِكيِن: لَْم يَُجْز َذلَِك.)أبو حنيفة( -َعْينِِه ِْلِ

ْنَساٍن بِِخْدَمِة َعْبٍد َما َعاَش، َوِْلَخَر بَِرقَبَِة َذلَِك اْلَعْبِد، َوالنَّفَقَةَ، ■  يجوز أَْن يُوِصَي ِْلِ

قَبَةُ.)أبو حنيفة(َواْلِكْسَوةَ َعلَى الَِّذي أَْوَصى   لَهُ بِاْلِخْدَمِة، َوَما ُوِهَب لِْلَعْبِد لِلَِّذي لَهُ الرَّ

ةً ■ من أوصى ْلخر بالنفقة ما عاش يُْجَعُل لَهُ ُعْمُر ِمائَِة َسنٍَة، ثُمَّ يُوقَُف لَهُ الثُّلُُث َخاصَّ

اَش أَْكثََر أُْعِطَي النَّفَقَةَ أَْيًضا َحتَّى يَْفُرَغ َما يُْنفَُق َعلَْيِه فِيَما بَقَِي لَهُ ِمْن ِمائَِة َسنٍَة، فَإِْن عَ 

 الثُّلُُث.)أبو يوسف(

َمْن أَْوَصى بِِعْتِق َعْبِدِه بَْعَد َمْوتِِه بَِشْهٍر فََماَت َوَمَضى َشْهٌر لَْم يُْعتَْق إّلَّ بِتَْجِديِد ِعْتٍق ■ 

 َكاَن لِْلَوَرثَِة أَْن يَُسلُِّموهُ بِِجنَايَتِِه.)محمد بن الحسن(ِِلَنَّهُ لَْو َجنَى ِجنَايَةً قَْبَل تََماِم الشَّْهِر 

 َمْن أَْوَصى بِِخْدَمِة َعْبِدِه، أَْو بَِغلَِّة بُْستَانِِه، أَْو بُِسْكنَى َداِرِه، أَْو بِنَفَقَتِِه َعلَى إْنَساٍن فَُكلُّ ■ 

لَِزْيٍد، َوبَِرقَبَتِِه لَِعْمٍرو فَهَُو َجائٌِز ،فَلَْو أَنَّ  َذلَِك َجائٌِز، فَلَْو أَْوَصى بِِخْدَمِة َعْبِدِه َما َعاشَ 

اْلُموَصى لَهُ بِِخْدَمِة اْلَعْبِد َوهََب لَِذلَِك اْلَعْبِد َما أَْوَصى لَهُ بِِه ِمْن ِخْدَمتِِه، أَْو بَاَعهَا ِمْنهُ: 

 )مالك(َعتََق اْلَعْبُد َساَعتئٍِذ، َوَّل َمْدَخَل لِْلَوَرثَِة فِي َذلَِك.

لِْلُموَصى لَهُ بِِخْدَمِة اْلَعْبِد أَْو بُِسْكنَى الدَّاِر: أَْن يَُؤاِجَرهَا، إّلَّ أَْن يُوِصَي بِأَْن يَْخُدَم ■ 

فَهََذا َّل يَُؤاَجُر؛ ِِلَنَّهُ قََصَد بِِه قَْصَد اْلَحَضانَِة ،وَمْن أُوِصَي  -اْبنَهُ َما َعاَش، ثُمَّ هَُو ُحرٌّ 

قَِة َما َعاَش: ُحِسَب لَهُ ُعْمُر َسْبِعيَن َسنَةً، َوُوقَِف لَهُ َما يُْنفَُق َعلَْيِه فِيَما بَقَِي ِمْن لَهُ بِالنَّفَ 

 ُعْمِرِه إلَى تََماِم السَّْبِعيَن، فََما فََضَل ُردَّ َعلَى َسائِِر اْلَوَصايَا أَْو َعلَى اْلَوَرثَِة.)مالك(

َعْبِد، َوبُِسْكنَى الدَّاِر، َوبَِغلَِّة اْلبُْستَاِن َواِْلَْرِض، َويجوَز تَُجوُز اْلَوِصيَّةُ بِِخْدَمِة الْ ■ 

اِر أَْن يَُؤاِجَرهَا  َوتجوَز اْلَوِصيَّةَ بِِخْدَمِة َعْبٍد لَِزْيٍد َوبَِرقَبَتِِه -لِْلُموَصى لَهُ بُِسْكنَى الدَّ
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ْنَساٍن بِِخْدَمِة َعْبِدِه َسنَ  ةً َوَّل َماَل لِْلُموِصي َغْيُر َذلَِك اْلَعْبِد: أَنَّهُ لَِعْمٍرو ،َوَمْن أَْوَصى ِْلِ

 يَُجوُز ِمْن َذلَِك َما َحَمَل الثُّلَُث فَقَْط.)الشافعي(

 1111]َمْسأَلَة اْلَوِصيَّة بمتاع اْلبَْيت[م

بَِذلَِك َما اْلَمْعهُوُد أَْن  َوَمْن أَْوَصى بَِمتَاِع بَْيتِِه ِِلُمِّ َولَِدِه، أَْو لَِغْيِرهَا، فَإِنََّما لِْلُموَصى لَهُ 

يَُضاَف إلَى اْلبَْيِت ِمْن اْلفُُرِش اْلَمْبُسوطَِة فِيِه، َواْلُمَعلَِّق، َواْلفَِراِش الَِّذي يُْقَعُد َعلَْيِه، 

ُدهُ، َواْْلنِيَِة الَّتِي يُْشَرُب فِيهَا َويُْؤَكُل،  َواَلَِّذي يُنَاُم َعلَْيِه َوبَِما يَتََغطَّى فِيِه، َويَتََوسَّ

ْبِريِق. َرِة فِيِه، َواْلَمنَاِديِل، َوالطَّْسِت، َواْْلِ  َواْلَمائَِدِة، َواْلَمَساِميِر اْلُمَسمَّ

َوَّل يَْدُخُل فِي َذلَِك َما َّل يَُضاُف إلَى اْلبَْيِت ِمْن ثِيَاِب اللِّبَاِس، َواْلَمْرفُوَعِة، َوالتُُّخوِت، 

، َوِخَزانٍَة، َوَغْيِر َذلَِك؛ ِِلَنَّهُ إنََّما َوِوطَاٍء َّل يُْستَْعَمُل فِ  ي اْلبَْيِت، َوَدَراِهَم َوَدنَانِيَر، َوُحلِيٍّ

 يُْستَْعَمُل فِي َذلَِك َما يُْفهَُم ِمْن لَُغِة اْلُموِصي.

 1111]َمْسأَلَة اْلَوِصيَّة بمعصية[م

َكَمْن أَْوَصى بِبُْنيَاِن َكنِيَسٍة  - ِمْن َكافٍِر َّل ِمْن ُمْسلٍِم َوَّل  -َوَّل تَِحلُّ َوِصيَّةٌ فِي َمْعِصيٍَة 

ِ تََعالَى: }َوّل تََعاَونُوا َعلَى اِْلْثِم َواْلُعْدَواِن{ ]المائدة:   [ .٢أَْو نَْحِو َذلَِك، لِقَْوِل َّللاَّ

ُ{ ]المائدة:  تََرَكهُْم يُنَفُِّذوَن [ فََمْن ٦٢وقَْوله تََعالَى: }َوأَِن اْحُكْم بَْينَهُْم بَِما أَْنَزَل َّللاَّ

ْثِم َواْلُعْدَواِن. ْسًَلِم َوهَُو قَاِدٌر َعلَى َمْنِعِهْم فَقَْد أََعانَهُْم َعلَى اْْلِ  ِخًَلَف ُحْكِم اْْلِ

 1111]َمْسأَلَةٌ َوِصيَّةُ اْلَمْرأَِة[م

ْوِج اْلبَالَِغِة،  ْوِج: َجائَِزةٌ، َوَوِصيَّةُ اْلَمْرأَِة اْلبِْكِر َذاِت اِْلَِب، َوَذاِت الزَّ َوالثَّيِِّب َذاِت الزَّ

ْوُج أَْو َكِرهَا.. َوَما نَْعلَُم فِي َذلَِك ِخًَلفًا ِمْن أََحٍد. ُجِل، أََحبَّ اِْلَُب أَْو الزَّ  َكَوِصيَِّة الرَّ

 1111]َمْسأَلَة اْلَوِصيَّة لِْلَعْبِد[م

ى أَْو بِجُ  ْزٍء ِمْن َمالِِه: َجائٌِز، َوَكَذلَِك لَِعْبِد َواِرثِِه، َوَّل َوَوِصيَّةُ اْلَمْرِء لَِعْبِدِه بَِماٍل ُمَسًمً

يُْعتَُق َعْبُد اْلُموِصي بَِذلَِك، َولَِواِرِث اْلُموِصي أَْن يَْنتَِزَع ِمْن َعْبِدِه نَْفِسِه َما أَْوَصى لَهُ 

فَلَْو  -َوَّل َشْيَء لَهُ  -ُق اْلَعْبُد بَِذلَِك فَلَْو أَْوَصى لَِعْبِدِه بَِرقَبَتِِه، فَاْلَوِصيَّةُ بَاِطٌل، َوَّل يُْعتَ 

أَْوَصى لَِعْبِدِه بِثُلُِث َمالِِه أُْعِطَي ثُلَُث َسائِِر َما يَْبقَى ِمْن َماِل اْلُموِصي بَْعَد إْخَراِج اْلَعْبِد 

َز اْلَوِصيَّةَ لِْلَمْملُوكِ  ا َمْن َجوَّ بَِرقَبَتِِه فَبَاِطٌل، َوَكَذلَِك َمْن  َعْن َمالِِه، َوَّل يُْعتَُق بَِذلَِك.. أَمَّ

َجَب أََجاَز أَْن يُوِهَب لِْلَمْملُوِك نَْفَسهُ، أَْو َرقَبَتَهُ، أَْو يَتََصدَُّق َعلَْيِه بِهَا، أَْو أَْن يَُملَِّكهَا، َوأَوْ 

 لَهُ اْلِعْتَق بَِذلَِك.

ُسنٍَّة قَطُّ بِأَنَّ اْلَمْرَء يَْملُِك ِرقَّ نَْفِسِه، فَإِْذ لَْم : أَنَّهُ لَْم يَأِْت نَصُّ قُْرآٍن َوَّل -بُْرهَاُن َذلَِك 

يَأِْت بَِذلَِك قُْرآٌن َوَّل ُسنَّةٌ، َوهَُو فِي اْلَعْقِل َمْمنُوٌع؛ ِِلَنَّ اْلِمْلَك يَْقتَِضي َمالًِكا َوَمْملُوًكا 

فََصحَّ أَنَّ  -ْسِن اْلَوَصاِة بَِما َملَْكنَا َوقَْد َجاَءْت النُُّصوُص بِإِبَاَحِة فَْرِج اْلَمْملُوَكِة، َوبِحُ 
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فَقَْد اْلَمْملُوَك َغْيُر اْلَمالِِك بِيَقِيٍن.. ثُمَّ لَْو َوَجَب ِعْتقُهُ بَِذلَِك لََكاَن بًَِل َشكٍّ إْذ َملََك ِرقَّ نَْفِسِه 

 لِنَْفِسِه. َسقَطَ ِمْلُك َسيِِّدِه َعْنهُ ُجْملَةً، َوَصاَر اْلَعْبُد هَُو اْلُمْعتِقُ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوقَْد قَاَل َرُسوُل َّللاَّ  « .إنََّما اْلَوَّلُء لَِمْن أَْعتَقَ » -َصلَّى َّللاَّ

يِِّد، َوَوَجَب أَْن يَُكوَن َوَّلُؤهُ لِنَْفِسِه ِِلَنَّهُ هَُو الَِّذي  فَبَطََل أَْن يَُكوَن اْلَوَّلُء فِي َذلَِك لِلسَّ

 نَْفِسِه، َوهََذا ِخًَلُف قَْولُِكْم. أُْعتَِق َعلَى

 -ا َوإِْن قُْلتُْم: َّل يُْعتَُق بَِذلَِك؟ لَِزَمُكْم أَْن تُِجيُزوا لَهُ أَْن يَبِيَع نَْفَسهُ، َوأَْنتُْم َّل تَقُولُوَن بِهَذَ 

ا إْبطَاُل  اِْلَْوَزاِعيِّ اْلَوِصيَّةَ لِْلَعْبِد ُجْملَةً فََوَضَح تَنَاقُُض قَْولُِكْم َوفََساُدهُ بًَِل َشكٍّ .. َوأَمَّ

.. فَإِْن قِي َ تََعالَى أََمَر بِاْلَوِصيَِّة ُجْملَةً َولَْم يَُخصَّ اْلَعْبَد ِمْن اْلُحرِّ َل: فََخطَأٌ ظَاِهٌر؛ ِِلَنَّ َّللاَّ

 اْلَعْبُد َّل يَْملُِك؟

َ تََعالَى أََجازَ  َماِء َوَكلََّف النَّاِكَح ُجْملَةً  قُْلنَا: بَْل يَْملُِك ِِلَنَّ َّللاَّ لِْلَعْبِد النَِّكاَح، َوأََمَر بِإِْنَكاِح اْْلِ

َداَق، َوَّل يَُكلَُّف َذلَِك إّلَّ َمالٌِك، َوُكلُّ َذلَِك فَْرٌض َعلَى ُكلِّ نَاِكٍح،  ْسَكاَن َوالصَّ النَّفَقَةَ َواْْلِ

{ ]النساء: قَاَل تََعالَى: }فَاْنِكُحوهُنَّ بِإِْذِن أَْهلِ  [ فَأََمَر تََعالَى ٢١ِهنَّ َوآتُوهُنَّ أُُجوَرهُنَّ

:  -بِإِْعطَاِء اِْلََمِة َمْهَرهَا  ِ َعزَّ َوَجلَّ فََصحَّ أَنَّهُ لَهَا ِمْلٌك َصِحيٌح.. فَإِْن َذَكُروا قَْوَل َّللاَّ

 [ .٧١}َعْبًدا َمْملُوًكا ّل يَْقِدُر َعلَى َشْيٍء{ ]النحل: 

ُ تََعالَى: إنَّ هَِذِه ِصفَةُ ُكلِّ َمْملُوٍك، إنََّما َذَكَر َمْن هَِذِه ِصفَتُهُ ِمْن اْلَمَمالِ  يِك، قُْلنَا: لَْم يَقُْل َّللاَّ

[ أَفَتََرْوَن ُكلَّ ٧٤َوقَْد قَاَل تََعالَى: }َرُجلَْيِن أََحُدهَُما أَْبَكُم ّل يَْقِدُر َعلَى َشْيٍء{ ]النحل: 

ِة قَْولِنَا أَْبَكَم؟..  َ تََعالَى لَْم يَقُْل َعْبًدا َمْملُوًكا َّل يُْمِكُن أَْن يَْملَِك -َوبُْرهَاُن ِصحَّ : أَنَّ َّللاَّ

ُ تََعالَى َّل يَقُوُل إّلَّ اْلَحقَّ َونَْحُن نََرى اْلَعبِيَد  َماًّل، إنََّما قَاَل: َّل يَْقِدُر َعلَى َشْيٍء، َوَّللَاَّ

يَاِم، يَْقِدُروَن َعلَى أَ  ًَلِة، َوالصِّ ْشيَاَء َكقُْدَرِة اِْلَْحَراِر، أَْو أَْكثََر، فَيَْقِدُروَن َعلَى الصَّ

َ تََعالَى  َوالطَّهَاَرِة، َواْلِجَماِع، َواْلَحَرَكِة، َوَحْمِل اِْلَْثقَاِل، َواْلقِتَاِل، َواْلَغْزِو ،فََصحَّ أَنَّ َّللاَّ

: ِمْلَك اْلَماِل، َوإِنََّما َعنَى َعْبًدا َّل يَْقِدُر َعلَى َشْيٍء لَِضْعِف ِجْسِمِه لَْم يَْعِن قَطُّ بِتِْلَك اْْليَةِ 

 ُجْملَةً 

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول: أَبي ثَْوٍر، َوأَبي ُسلَْيَماَن.■

ِمْن الثُّلُِث َشْيٌء أُْعِطيَهُ  أَْوَصى لَِعْبِدِه بِثُلُِث َمالِِه أُْعتَِق اْلَعْبُد ِمْن الثُّلُِث، فَإِْن فََضلَ  من■ 

أَْيًضا وكذلك إذا أوصى له بجزء مشاع أقل من الثلث .) اْلَحَسُن، َواْبُن ِسيِريَن، َوأَبُو 

 َحنِيفَةَ، َوَمالٌِك،والشافعي(

 -إذا كان الثلث ّل يكفي لعتق العبد :■
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َويَْستَْسِعي فِي قِيَمِة َما فََضَل ِمْنهُ َعْن يُْعتَُق ِمْنهُ َما َحَمَل الثُّلُُث، ثُمَّ يُْعتَُق بَاقِيِه،  ☆

 الثُّلُِث.)الحسن وابن سيرين وأبو حنيفة(

☆ ) افِِعيُّ  يُْعتَُق ِمْنهُ َما يَْحِمُل الثُّلُُث َويَْبقَى َسائُِرهُ َرقِيقًا.) َمالٌِك، َوالشَّ

ْو َمْوُزوٍن، أَْو َمْعُدوٍد فالوصية إذا أَْوَصى لَهُ بَِشْيٍء ُمَعيٍَّن ِمْن َمالِِه، أَْو بَِمِكيٍل، أَ ■

 ٌَ ، َوإِْسَحاَق ْبَن َراْهَوْيِه َويُْشبِهُ أَْن يَُكوَن هََذا  -باطلة.) أَبَو َحنِيفَةَ، َوُسْفيَاَن الثَّْوِريَّ

 قَْوَل الشَّافِِعيِّ وقال مالك اْلَوِصيَّةُ نَافَِذةٌ، َولَْيَس لِْلَواِرِث أَْن يَْنتَِزَع َذلَِك(

 ة للعبد باطلة على كل حال.)اِلوزاعي(الوصي■

 1111]َمْسأَلَة َوِصيَّة ِمْن لَْم يَْبلُغ ِمْن الرجال َوالنَِّساء[م

ا َمْن أََجاَز َوِصيَّةَ  َجاِل َوالنَِّساِء أَْصًًل.. َوأَمَّ َوَّل تَُجوُز َوِصيَّةُ َمْن لَْم يَْبلُْغ ِمْن الرِّ

، ِغيَرْيِن إَذا أََصابَا اْلَحقَّ ِ تََعالَى: }َواْفَعلُوا اْلَخْيَر{ ]الحج:  الصَّ وا بِقَْوِل َّللاَّ فَإِنَّهُْم اْحتَجُّ

٧٧. ] 

قَالُوا: َوهََذا ُعُموٌم، َوقَاَل تََعالَى فِي اْلَمَواِريِث: }ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي بِهَا أَْو َدْيٍن{ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -يِّ [ َوهََذا ُعُموٌم، َوبِالثَّابِِت َعْن النَّبِ ١١]النساء:  َسأَلَْتهُ »إْذ  -َصلَّى َّللاَّ

؟ فَقَاَل  ِغيِر أَلَهُ َحجٌّ ًَلةُ َوالسًََّلُم  -اْلَمْرأَةُ َعْن الصَّ  «.. : نََعْم، َولََك أَْجرٌ -َعلَْيِه الصَّ

ةَ لَهُْم فِي َشْيٍء ِمْنهُ  ا قَْوله تََعالَى: }َواْفَعلُ -َوُكلُّهُ َّل ُحجَّ  [ .٧٧وا اْلَخْيَر{ ]الحج: : أَمَّ

 [ .١١وقَْوله تََعالَى: }ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي بِهَا أَْو َدْيٍن{ ]النساء: 

َرائِِع، َّل بِفَْرٍض َوَّل بِتَْحِريٍم َوَّل بِنَْدٍب،  فَإِنَّ َمْن لَْم يَْبلُْغ َغْيُر ُمَخاطٍَب بَِشْيٍء ِمْن الشَّ

َل َعلَْيِه بِقَبُوِل أَْعَمالِِه الَّتِي ِهَي أَْعَماُل َوَّل َداِخًًل فِي هََذا الْ  َ تََعالَى تَفَضَّ ِخطَاِب، لَِكنَّ َّللاَّ

 اْلبِرِّ بِبََدنِِه ُدوَن أَْن يُْلِزَمهُ َذلَِك.

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوقَْد َصحَّ َعْن َرُسوِل َّللاَّ بِيِّ َحتَّى أَنَّ اْلقَلََم َمْرفُوٌع َعْن الصَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ا قَْولُهُ  ًَلةُ َوالسًََّلُم  -يَْبلَُغ فََصحَّ أَنَّهُ َغْيُر ُمَخاطٍَب..َوأَمَّ ِغيِر لَهُ َحجٌّ  -َعلَْيِه الصَّ فِي الصَّ

َدقَِة بِِه، َّل فِي َحيَاتِهِ  ِب بِاْلَماِل َوالصَّ ، َولَْيَس فِي َذلَِك إْطًَلقُهُ َعلَى التَّقَرُّ  فَنََعْم، هَُو َحقٌّ

َ تََعالَى يَقُوُل: }َوّل  وا بِِه َوَجْدنَا َّللاَّ ا بَطََل ُكلُّ َما اْحتَجُّ َوَّل فِي َوِصيَّتِِه بَْعَد َوفَاتِِه.. فَلَمَّ

ُ لَُكْم قِيَاًما َواْرُزقُوهُْم فِيهَا َواْكُسوهُْم َوقُولُوا لَهُمْ  فَهَاَء أَْمَوالَُكُم الَّتِي َجَعَل َّللاَّ  تُْؤتُوا السُّ

[ }َواْبتَلُوا اْليَتَاَمى َحتَّى إَِذا بَلَُغوا النَِّكاَح فَإِْن آنَْستُْم ِمْنهُْم ١ْوّل َمْعُروفًا{ ]النساء: قَ 

ِغيَر: ٤ُرْشًدا فَاْدفَُعوا إِلَْيِهْم أَْمَوالَهُْم{ ]النساء:  [ فََصحَّ بِنَصِّ اْلقُْرآِن أَنَّ اْلَمْجنُوَن، َوالصَّ

ِغيُر..َمْمنُوَعاِن ِمْن أَْموَ   الِِهَما َحتَّى يَْعقَِل اِْلَْحَمُق، َويَْبلَُغ الصَّ

 -أقوال الفقهاء:
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، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، ■  َّل تَُجوُز َوِصيَّةُ اْلُغًَلِم َحتَّى يَْحتَلَِم.) قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيِّ

 َوأَْصَحابِِهْم(

ِ ْبِن ُعْتبَةَ ْبِن يجوز ذلك.)لم يصح عن أبان بن عثمان َوَصحَّ عَ ■ ْن ُشَرْيٍح، َوَعْبِد َّللاَّ

)  َمْسُعوٍد، َوإِْبَراِهيَم النََّخِعيِّ

ًَلةَ َجاَزْت َوِصيَّتُهُ َوإِْن لَْم يَْحتَلِْم ■  اْلُغًَلُم َواْلَجاِريَةُ َسَواٌء.)الزهري  -إَذا َعَرَف الصَّ

 والليث(

 َصاِعًدا.)مالك(تجوز َوِصيَّةَ َمْن بَلََغ تِْسَع ِسنِيَن فَ ■ 

َمْن لَْم يَْبلُْغ اْلُحلَُم فَإِنَّ َوِصيَّتَهُ تَُجوُز فِي قُْرِب الثُّلُِث، َوَّل نََرى أَْن تَْبلَُغ الثُّلَُث.)عمر ■ 

 بن عبد العزيز(

ِغيَراِن ِسنًًا ِمْن َوَسِط َما يَْحتَلُِم لَهُ اْلِغْلَماُن: َجاَزْت َوِصيَّتُهَُما■  ِ إَذا بَلََغ الصَّ .) ُعبَْيُد َّللاَّ

)  ْبُن اْلَحَسِن اْلَعْنبَِريُّ

 -اآلثار:

ِه: أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب أََجاَز لَهَا َوِصيَّةَ ُغًَلٍم لَْم ■  َرقِيِّ َعْن أُمِّ َعْن َعْمِرو ْبِن ُسلَْيٍم الزُّ

بِثًََلثِيَن أَْلَف ِدْرهٍَم.)ضعيف() أُمَّ  يَْحتَلِْم بِبِْئِر ُجَشَم، قَاَل َعْمُرو ْبُن ُسلَْيٍم: فَبِْعتهَا أَنَا

 َعْمِرو ْبِن ُسلَْيٍم َمْجهُولَةٌ، َوَعْمُرو ْبُن ُسلَْيٍم لَْم يُْدِرْك ُعَمَر(

، َوقَاَل: َمْن أََصاَب اْلَحقَّ ■  بِيِّ َعْن اْبِن َمْسُعوٍد: أَنَّهُ أََجاَز َوِصيَّةَ الصَّ

 َواهُ َعْن اْبِن َمْسُعوٍد(أََجْزنَا.)ضعيف() َوَّل يُْدَرى َمْن رَ 

َعْن اْبِن َعبَّاٍس: َّل تَُجوُز َوِصيَّةُ اْلُغًَلِم َحتَّى يَْحتَلَِم.)ضعيف()فيه الحجاج بن ■ 

 أرطأة(

 1111]َمْسأَلَة َوِصيَّة اْلَعْبد[م

َ تََعالَى إنََّما َجَعَل اْلَوِصيَّةَ َحْيُث اْلَمَواِريُث َواْلَعْبُد َّل    تَُجوُز َوِصيَّةُ اْلَعْبِد أَْصًًل، ِِلَنَّ َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه  -يُوَرُث فَهَُو َغْيُر َداِخٍل فِيَمْن أَقَرَّ بِاْلَوِصيَِّة فِي اْلقُْرآِن َوقَاَل َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

فِي َوِصيٍَّة " َمْن لَهُ َشْيٌء يُوِصي فِيِه " َولَْيَس ِِلََحٍد َشْيٌء يُوِصي فِيِه إّلَّ  -آلِِه َوَسلََّم وَ 

َمْن أَبَاَح لَهُ النَّصُّ َذلَِك، َولَْيَس لِْلَعْبِد َشْيٌء يُوِصي فِيِه، إنََّما لَهُ َشْيٌء إَذا َماَت َصاَر 

 لَِسيِِّدِه َّل يُوَرُث َعْنهُ.

؛ ِِلَنَّهُ يُوَرُث فَهَُو َداِخٌل فِي  ا َمْن بَْعُضهُ ُحرٌّ َوبَْعُضهُ َعْبٌد فََوِصيَّتُهُ َكَوِصيَِّة اْلُحرِّ فَأَمَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -ُعُموِم اْلَمأُْموِريَن بِاْلَوِصيَِّة   َوبِاّلَِلَّ

 1111]َمْسأَلَة اْلَوِصيَّة بَِما ََل يتحمله الثُّلُث[م
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ْكِر أَيَّ َشْيٍء َكاَن َحتَّى َومَ  ْن أَْوَصى بَِما َّل يَْحِملُهُ ثُلُثُهُ بُِدَئ بَِما بََدأَ بِِه اْلُموِصي فِي الذِّ

وا فِي اْلَوِصيَِّة.  يَتِمَّ الثُّلُُث، فَإَِذا تَمَّ بَطََل َسائُِر اْلَوِصيَِّة ، فَإِْن َكاَن أَْجَمَل اِْلَْمَر تََحاصُّ

 -لفقهاء:أقوال الصحابة وا

يُْبَدأُ بِاْلِعْتِق َعلَى َجِميِع اْلَوَصايَا.)َُرِوَي َعْن اْبِن ُعَمَر، َوَعطَاٍء اْلُخَراَسانِيِّ ،َوَصحَّ ■ 

، َوَسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب،  ، َوإِْبَراِهيَم النََّخِعيِّ َعْن َمْسُروٍق، َوُشَرْيٍح، َواْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ

، َوقَتَ  ْهِريِّ ، َوإِْسَحاَق ْبِن َراْهَوْيِه(َوالزُّ  اَدةَ، َوُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ

ا إَذا قَاَل: أَْعتِقُوا َعنِّي نََسَمةً، ■  اهُ بِاْسِمِه، فَأَمَّ يُْبَدأُ بِاْلِعْتِق إَذا َكاَن َمْملُوًكا لَهُ َسمَّ

َواْبَن ُشْبُرَمةَ وقول آخر  فَالنََّسَمةُ َوَسائُِر اْلَوِصيَِّة َسَواٌء.)الشعبي واْبَن أَبِي لَْيلَى،

 للنخعي( 

تَتََحاصُّ اْلَوَصايَا، اْلِعْتُق َوَغْيُرهُ َسَواٌء.)عطاء وابن سيرين والشافعي وقول آخر ■ 

 للحسن(

اِن إْن لَْم يَْحِمْلهَُما الثُّلُُث، ثُمَّ َمنْ ■   يُْبَدأُ بِاْلُمَدبَِّر َواْلُمْعتَِق بَْتًًل فِي اْلَمَرِض َويَتََحاصَّ

بَْعَدهَُما بَِمْن أَْوَصى بِِعْتقِِه بَِعْينِِه، َوهَُو فِي ِمْلِكِه ِحيَن اْلَوِصيَِّة، ثُمَّ يُتََحاصُّ اْلِعْتُق 

 اْلُموَصى بِِه ُجْملَةً َمَع َسائِِر اْلَوَصايَا.)الليث(

اْلَمَرِض إَذا َكاَن اْلِعْتُق بَْعَد  يُْبَدأُ بِاْلُمَحابَاِة فِي اْلَمَرِض، ثُمَّ بَْعَدهُ بِاْلِعْتِق بَْتًًل فِي■ 

ا َجِميًعا، فَإِْن َحابَى فِي َمَرِضِه ثُمَّ  اْلُمَحابَاِة، فَإِْن أُْعتَِق فِي َمَرِضِه ثُمَّ َحابَى تََحاصَّ

ًّل نِْصُف الثُّلُِث، َويَُكوُن نِْصُف الثُّلُِث الْ  بَاقِي بَْيَن أُْعتَِق، ثُمَّ َحابَى، فَلِْلبَائِِع اْلُمَحابِي أَوَّ

فَهََذا يُقَدَُّم َعلَى َجِميِع  -اْلُمْعتَِق فِي اْلَمَرِض بَْتًًل َوبَْيَن اْلُمَحابِي فِي اْلَمَرِض آِخًرا 

ْكِر أَْو آِخِرِه. َم فِي َذلَِك فِي الذِّ  اْلَوَصايَا، َسَواٌء قُدِّ

ا لِقَْوٍم بِأَْعيَانِِهْم: قُِسَم الثُّلُُث، أَْو َما بَقَِي فَإِْن أَْوَصى َمَع َذلَِك بَِحجٍّ َوِعْتٍق َوَصَدقٍَة َوَوَصايَ 

َع ِمْنهُ بَْيَن اْلُموَصى لَهُْم بِأَْعيَانِِهْم َوبَْيَن َسائِِر اْلقَُرِب، فََما َوقََع لِْلُموَصى لَهُْم بِأَْعيَانِِهْم َدفَ 

وا فِيِه، َوَما َوقََع لَِسائِِر اْلقَُرِب بُ  ْكِر، فَإَِذا تَمَّ إلَْيِهْم َوتََحاصُّ ِدَئ بَِما بََدأَ بِِه اْلُموِصي فِي الذِّ

 فًََل َشْيَء لَِما بَقَِي.)أبو حنيفة(

يُْبَدأُ بِاْلِعْتِق فِي اْلَمَرِض أَبًَدا َعلَى اْلُمَحابَاِة فِي اْلَمَرِض ثُمَّ اْلُمَحابَاةُ ،فَإِْن أَْوَصى ■ 

، َوبَِصَدقٍَة، بِِعْتٍق ُمْطلٍَق، أَْو بِِعْتِق َعْبٍد فِ  ِ َعزَّ َوَجلَّ ى فِي َسبِيِل َّللاَّ ي ِمْلِكِه، َوبَِماٍل ُمَسًمً

ْنَساٍن بَِعْينِِه: تََحاصَّ ُكلُّ َذلَِك، فََما َوقََع لِْلُموَصى لَهُ بَِعْينِِه أََخَذهُ، َوَسائُِر  ، َوِْلِ َوفِي اْلَحجِّ

ًّل، فَإَِذا تَمَّ الثُّلُُث فًََل َشْيَء لَِما بَقَِي.)أبو َذلَِك يُْبَدأُ بَِما بََدأَ بِِه اْلُموِصي بِِذكْ  ًّل فَأَوَّ ِرِه أَوَّ

 يوسف ومحمد بن الحسن(
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إْن أُْعتَِق بَْتًًل فِي َمَرِضِه، ثُمَّ َحابَى فِي َمَرِضِه بُِدَئ بِاْلِعْتِق، َوإِْن َحابَى فِي َمَرِضِه ■ 

 َسائُِر اْلَوَصايَا.)زفر( ثُمَّ أُْعتَِق بُِدَئ بِاْلُمَحابَاِة، ثُمَّ 

ِة، ■  حَّ يُْبَدأُ بِاْلُمَحابَاِة فِي اْلَمَرِض، ثُمَّ بِاْلِعْتِق بَْتًًل فِي اْلَمَرِض، َواْلُمَدبَِّر فِي الصِّ

اهُ َوأَْوَصى بِأَْن  اِن، ثُمَّ ِعْتِق َمْن أَْوَصى بِِعْتقِِه َوهَُو فِي ِمْلِكِه، َوِعْتِق َمْن َسمَّ َويَتََحاصَّ

اِن، ثُمَّ َسائُِر اْلَوَصايَا، َويَتََحاصُّ َمَع َما أَْوَصى بِِه ِمْن  يُْبتَاَع فَيُْعتََق بَِعْينِِه، َويَتََحاصَّ

 ِعْتِق َغْيِر ُمَعيٍَّن.)مالك(

ونَ ■  ًّل، َوَّل يَتََحاصُّ ًّل فَأَوَّ فِي َذلَِك،  إَذا أَْعتََق فِي اْلَمَرِض َعْبًدا بَْتًًل بُِدَئ بَِمْن أَْعتََق أَوَّ

اةٌ  َعلَى َويَُرقُّ َمْن لَْم يَْحِمْلهُ الثُّلُُث، أَْو يَُرقُّ ِمْنهُ َما يَْحِملُهُ الثُّلُُث ،َواْلِهبَةُ فِي اْلَمَرِض ُمبَدَّ

 َجِميِع اْلَوَصايَا بِاْلِعْتِق َوَغْيِرِه.)الشافعي(

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ  -َعْن َرُسوِل َّللاَّ ُ بُِكلِّ »ِمْن قَْولِِه:  -َعلَْيِه َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ َوَمْن أَْعتََق َرقَبَةً أَْعتََق َّللاَّ

 صحيح(«)ُعْضٍو ِمْنهَا ُعْضًوا ِمْن أَْعَضائِِه ِمْن النَّاِر، َحتَّى فَْرُجهُ بِفَْرِجهِ 

« ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ِة أَْنفََذ ِعْتَق  -َصلَّى َّللاَّ الشَِّريِك فِي ِحصَّ

 صحيح(«)َشِريِكهِ 

ا اْحتَِجاُجهُْم فِي تَأِْكيِد اْلِعْتِق بِاْلَخبَِر الثَّابِِت َعْن النَّبِيِّ  ُ َعلَْيِه  -قال المؤلف: َوأَمَّ َصلَّى َّللاَّ

ًَلةُ َوالسًََّلُم  -فِيَمْن أَْعتََق َرقَبَةً، َوإِْنفَاُذهُ  -َوَسلََّم  ِة عِ  -َعلَْيِه الصَّ ِريِك فِي ِحصَّ ْتَق الشَّ

، َولَْيَس فِيِهَما إّلَّ فَْضُل اْلِعْتِق َواْلُحْكُم فِيِه فَقَْط، َولَْم  َشِريِكِه: فَهَُما ُسنَّتَا َحقٍّ بًَِل َشكٍّ

 يَُخالِفُونَا فِي َشْيٍء ِمْن هََذا.

ا  ِسَواهُ ِمْن اْلقَُرِب أَْصًًل، َوَمْن ادََّعى َذلَِك َولَْيَس فِي هََذْيِن اْلَخبََرْيِن: أَنَّ اْلِعْتَق أَْوَكُد ِممَّ

ْطَعاِم  فِيِهَما فَقَْد َكَذَب َوقَاَل اْلبَاِطَل، بَْل قَْد َجاَء نَصُّ اْلقُْرآِن بِالتَّْسِويَِة بَْيَن اْلِعْتِق َواْْلِ

[ }أَْو ١٢َرقَبٍَة{ ]البلد:  [ }فَكُّ ١٢لِِمْسِكيٍن قَاَل تََعالَى: }َوَما أَْدَراَك َما اْلَعقَبَةُ{ ]البلد: 

[ }أَْو ِمْسِكينًا َذا ١١[ }يَتِيًما َذا َمْقَربٍَة{ ]البلد: ١٦إِْطَعاٌم فِي يَْوٍم ِذي َمْسَغبٍَة{ ]البلد: 

 [١٤َمْتَربٍَة{ ]البلد: 

ْأِس فِي اْلَحجِّ لِمَ  ْن بِِه أًَذى ِمْنهُ لَْو أَْعتََق َوَكَذلَِك فِي َكفَّاَرِة اِْلَْيَماِن، َوهَِذِه َكفَّاَرةُ َحْلِق الرَّ

فِيِه أَْلَف َرقَبٍَة َما أَْجَزأَهُ، َوإِنََّما يُْجِزيِه ِصيَاٌم أَْو َصَدقَةٌ أَْو نُُسٌك، أَفَتََرى هََذا َدلِيًًل َعلَى 

ِ ِمْن هََذا؟ إنََّما ِهَي أَْحَكاٌم يُطَاُع لَهَا َوَّل يَُزاُد فِيهَا َما  فَْضِل النُُّسِك َعلَى اْلِعْتِق َحاَش ّلِِلَّ

ِحيُح بِأَنَّ بَْعَض اْلقَُرِب أَْفَضُل ِمْن اْلِعْتِق بِبَيَاٍن َّل  -لَْيَس فِيهَا  ثُمَّ قَْد َجاَء النَّصُّ الصَّ

ُب َدْعَواهُْم فِي تَأِْكيِد اْلِعْتِق َعلَى َسائِِر اْلقَُرِب.. ثُمَّ لَْو َصحَّ لَهُْم أَنَّ  اْلِعْتَق  إْشَكاَل فِيِه يَُكذِّ

ِ تََعالَى  َب بِِه اْلُموِصي إلَى َّللاَّ أَْفَضُل ِمْن ُكلِّ قُْربٍَة، فَِمْن أَْيَن لَهُْم إْبطَاُل َسائِِر َما تَقَرَّ

ٌم َّل يَُجوُز، َويَْلَزُم َمْن قَاَل بِهََذا أَْن يَقُوَل بَِما  إيثَاًرا لِْلِعْتِق الَِّذي هَُو أَْقَرُب؟ َوهََذا تََحكُّ
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اِق َعْن اْبِن ُجَرْيٍج، صَ  زَّ ينَاهُ ِمْن طَِريِق َعْبِد الرَّ حَّ َعْن َعطَاٍء، َواْبِن ُجَرْيٍج، الَِّذي ُروِّ

قَاَل: قُْلت لَِعطَاٍء: أَْوَصى إْنَساٌن فِي أَْمٍر فََرأَْيُت َغْيَرهُ َخْيًرا ِمْنهُ؟ قَاَل: فَاْفَعْل الَِّذي هَُو 

ِ فََرأَْيَت َخْيًرا ِمْن َذلَِك فَاْفَعْل الَِّذي هَُو َخْيٌر َما لَْم يَُسمِّ َخْيٌر لِْلَمَساِكيِن، أَْو  فِي َسبِيِل َّللاَّ

قَاَل اْبُن  -إْنَسانًا بِاْسِمِه، قَاَل اْبُن ُجَرْيٍج: ثُمَّ َرَجَع َعطَاٌء َعْن َذلَِك فَقَاَل: لِيُنَفَِّذ قَْولَهُ 

ُل أَْعجَ  .ُجَرْيٍج: َوقَْولُهُ اِْلَوَّ  ُب إلَيَّ

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -ُسئَِل َرُسوُل َّللاَّ أَيُّ اِْلَْعَماِل  -َصلَّى َّللاَّ

ِ، قِيَل: ثُمَّ  ِ َوَرُسولِِه، قِيَل: ثُمَّ َماَذا؟ قَاَل: اْلِجهَاُد فِي َسبِيِل َّللاَّ أَْفَضُل؟ قَاَل: إيَماٌن بِاّلَِلَّ

 صحيح(«)ا؟ قَاَل: َحجٌّ َمْبُرورٌ َماذَ 

أَْعتَْقُت َولِيَدةً فِي َزَماِن »تَقُوُل:  -ِهَي أُمُّ اْلُمْؤِمنِيَن  -عن َمْيُمونَةَ بِْنَت اْلَحاِرِث ■

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َرُسوِل َّللاَّ ِ  -َصلَّى َّللاَّ ُ  -فََذَكْرُت َذلَِك لَِرُسوِل َّللاَّ َعلَْيِه َوآلِِه َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(« فَقَاَل: لَْو أَْعطَْيِت أَْخَوالَِك َكاَن أَْعظََم ِِلَْجِركِ  -َوَسلََّم 

[م  1111]فََصلِّ فِيَمْن َماَت َوقَْد فرط فِي َزَكاة أَْو فِي َحج 

ْسًَلِم، أَْو ُعْمَرتِِه، طَ: فِي َزَكاٍة، أَْو فِي َحجِّ اْْلِ أَْو فِي نَْذٍر، أَْو فِي  ُكلَّ َمْن َماَت َوقَْد فَرَّ

َد َوْطًء فِي نَهَاِر َرَمَضاَن، أَْو بَْعَض لََواِزِم اْلَحجِّ  َكفَّاَرِة ِظهَاٍر، أَْو قَْتٍل، أَْو يَِميٍن، أَْو تََعمَّ

ْط، فَإِنَّ ُكلَّ َذلَِك ِمْن َرْأِس َمالِِه َّل َشْيَء لِْلُغَرَماِء َحتَّى يَْقِضَي ُديُ  ِ تََعالَى أَْو لَْم يُفَرِّ وَن َّللاَّ

، ُ َعزَّ َوَجلَّ  ُكلَّهَا، ثُمَّ إْن فََضَل َشْيٌء فَلِْلُغَرَماِء، ثُمَّ اْلَوِصيَّةُ، ثُمَّ اْلِميَراُث، َكَما أََمَر َّللاَّ

 ِ ةَ فِي َذلَِك ِمْن قَْوِل َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َوَذَكْرنَا اْلُحجَّ َ » -َصلَّى َّللاَّ اْقُضوا َّللاَّ

ِ أََحقُّ أَْن يُْقَضى  « ...فَهَُو أََحقُّ بِاْلَوفَاِء فََدْيُن َّللاَّ

أَْن فَإِْن قَاَل قَائٌِل: لَْو َكاَن قَْولُُكْم لََما َشاَء أََحٌد أَْن يَْحِرَم َوَرثَتَهُ َمالَهُ إّلَّ قََدَر َعلَى َذلَِك، بِ 

َد َذلَِك فََعلَْيِه إْثُمهُ، َوَّل تُْسقِطُ يََضَع فُُروَضهُ، ثُمَّ يُوِصَي بِهَا  ِعْنَد َمْوتِِه؟ قُْلنَا لَهُ: إْن تََعمَّ

ُ تََعالَى بِإِْسقَاِط ُحقُوقِِه ِمْن أَْجِل َما َذَكرْ  ِ تََعالَى؛ إْذ لَْم يَأُْمْر َّللاَّ  تُْم.َعْنهُ َمْعِصيَتُهُ ُحقُوَق َّللاَّ

 -أقوال الفقهاء:

، َوَعطَاٍء، قول المؤلف هو قول: ■ ابن عباس وأبي هريرة طَاُوٍس، َواْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ

ْحَمِن  -َوأَنَّ َذلَِك ِمْن َرْأِس اْلَماِل َوإِْن لَْم يُوِص بَِذلَِك  َوهَُو قَْوُل اْبِن اْلُمَسيِِّب، َوَعْبِد الرَّ

، َوُمَحمَّ  ، َواْلَحَسِن ْبِن َحيٍّ ، ْبِن أَبِي لَْيلَى، َواِْلَْوَزاِعيُّ ِد ْبِن أَبِي لَْيلَى، َوُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ

، َوأَبِي ثَْوٍر، َوأَْحَمَد، َوإِْسَحاَق، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابِِهْم ، إّلَّ أَنَّ الشَّافِِعيَّ  َوالشَّافِِعيِّ

ةً قَ  ِ تََعالَى َوُديُوُن النَّاِس، َوَمرَّ ةً قَاَل: تَتََحاصَّ ُديُوُن َّللاَّ  اَل َكَما قُْلنَا.َمرَّ

َكاةُ إّلَّ ِمْن الثُّلُِث إْن أَْوَصى بِهَا.)ربيعة(■   َّل تَْخُرَج الزَّ
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ْسًَلِم أَنَّهُ يُْبَدأُ فِي الثُّلُِث بِهَِذهِ ■  ةُ اْْلِ  إْن أَْوَصى اْلُمْسلُِم بَِوَصايَا: ِمْنهَا َزَكاةٌ َواِجبَةٌ، َوَحجَّ

َوتَتََحاصَّ اْلفُُروُض اْلَمْذُكوَرةُ.)أبو حنيفة  -ًّل أَْو آِخًرا َسَواٌء َذَكَرهَا أَوَّ  -اْلفُُروِض 

 وأحد قولي أبي يوسف(

ْسًَلِم ثُمَّ َما أَْوَصى بِِه ِمْن ِعْتٍق فِي َكفَّاَرِة يَِميٍن، َوَكفَّاَرِة ■  ِة اْْلِ َكاِة، ثُمَّ بَِحجَّ يُْبَدأُ بِالزَّ

ِع.)أبو َجَزاِء َصْيٍد، َوفِْديَِة اِْلََذى: يُبْ  َدأُ بَِما بََدأَ بِِه بِِذْكِرِه ِمْن َذلَِك فِي َوِصيَّتِِه، ثُمَّ التَّطَوُّ

 يوسف(

َكاِة بَِما بََدأَ اْلُموِصي بِِذْكِرِه فِي َوِصيَّتِِه.)محمد بن ■  ْسًَلِم َوِمْن الزَّ ِة اْْلِ يُْبَدأُ ِمْن َحجَّ

 الحسن(

َكاةُ اْلَمْفُروَضةُ يُْبَدأُ بِاْلِعْتِق اْلبَتِّ فِي اْلَمرَ ■  ِة، ثُمَّ بَْعَدهَُما الزَّ حَّ ِض، َوالتَّْدبِيِر فِي الصِّ

طَ فِيهَا، ثُمَّ ِعْتِق َعْبٍد بَِعْينِِه أَْوَصى بِِعْتقِِه، َوِعْتِق َعْبٍد بَِعْينِِه أَْوَصى بِأَْن يُْشتَرَ  ى الَّتِي فَرَّ

ْيِن لَِمْن َّل يَُجوُز  فَيُْعتََق، ثُمَّ اْلِكتَابَِة إَذا أَْوَصى بِأَنْ  ، ثُمَّ إْقَراِرِه بِالدَّ يَُكاتََب َعْبُدهُ، ثُمَّ اْلَحجِّ

 لَهُ إْقَراُرهُ بِِه.

َكاِة الَّتِي أَْوَصى بِهَا َعلَى َما أَْوَصى بِِه ِمْن ِعْتِق َرقَبٍَة َعْن ِظهَاٍر، أَْو  قَاَل: َويُْبَدأُ بِالزَّ

قَبَةَ الظِّهَاِر َمَع َرقَبَِة قَْتِل اْلَخطَإِ، ثُمَّ َما أَْوَصى بِِه ِمْن َكفَّاَرِة قَْتٍل َخطَإٍ، أَْو يَتََحاصُّ رَ 

طَ فِيِه ِمْن قََضاِء َرَمَضاَن َعلَى  -اِْلَْيَماِن  ا فَرَّ ا أَْوَصى بِِه ِممَّ ْطَعاِم َعمَّ قَاَل: َويُْبَدأُ بِاْْلِ

 النَّْذِر.)مالك(

ٍد، َوالنََّخِعيُّ  ّل تجوز الوصية بالحج.) أَيُّوبُ ■ ، َواْلقَاِسُم ْبُن ُمَحمَّ ْختِيَانِيُّ َوُرِوَي  -السِّ

 أَْيًضا َعْن اْبِن ُعَمَر(

 -األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن قَتَاَدةَ أَنَّ النَّبِيَّ ■  ِ »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ َّل أَْعِرفَنَّ اْمَرأً بَِخَل بَِحقِّ َّللاَّ

 ضعيف(«)إَذا َحَضَرهُ اْلَمْوُت أََخَذ يَُدْغِدُغ َمالَهُ هَاهُنَا َوهَا هُنَاَحتَّى 

ةٌ؛  قال المؤلف: هََذا َحِديٌث بَاِطٌل؛ ِِلَنَّهُ لَْم يُْسنَْد قَطُّ، ثُمَّ لَْو َصحَّ لََما َكاَن لَهُْم فِيِه ُحجَّ

ِ تََعالَى ِمْن  أَْجِل بُْخلِِه بِِه إلَى أَْن يَُموَت؟ إنََّما فِيِه إْنَكاُر ِِلَنَّهُ لَْيَس فِيِه ُسقُوطُ ُحقُوِق َّللاَّ

ِ تََعالَى نَافَِذةٌ فِي َمالِِه وَ  ، َوُحقُوُق َّللاَّ َّل َذلَِك َعلَى َمْن فََعلَهُ فَقَْط، َونََعْم، فَهَُو ُمْنَكٌر بًَِل َشكٍّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -بُدَّ   َوبِاّلَِلَّ

 1111صي أَْن يرجع فِي ُكل  َما أَْوَصى بِِه[م]َمْسأَلَة َهْل للمو

َوَجائٌِز لِْلُموِصي أَْن يَْرِجَع فِي ُكلِّ َما أَْوَصى بِِه إّلَّ اْلَوِصيَّةُ بِِعْتِق َمْملُوٍك لَهُ يَْملُِكهُ 

َعْن ِمْلِكِه بِِهبٍَة أَْو بَْيٍع  ِحيَن اْلَوِصيَِّة فَإِنَّهُ لَْيَس لَهُ أَْن يَْرِجَع فِيِه أَْصًًل إّلَّ بِإِْخَراِجِه إيَّاهُ 

ا َمْن أَْوَصى بِأَْن يُْعتَِق َعْنهُ َرقَبَةً فَلَهُ أَْن يَْرِجَع فِي  أَْو َغْيِر َذلَِك ِمْن ُوُجوِه التَّْملِيِك ، َوأَمَّ
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ُ تََعالَى: }يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلُعقُوِد{ ]الما [ َوَكاَن َعْهُدهُ ١ئدة: َذلَِك.. قَاَل َّللاَّ

ُجوُع فِيِه.  بِِعْتقِِه َعْبَدهُ إْن َماَت َعْقًدا َمأُْموًرا بِاْلَوفَاِء بِِه، َوَما هَِذِه ِصفَتُهُ فًََل يَِحلُّ الرُّ

ا َسائُِر اْلَوَصايَا فَإِنََّما ِهَي َمَواِعيُد، َواْلَوْعُد َّل يَْلَزُم إْنفَاُذهُ َعلَى َما َذَكرْ  نَا فِي " بَاِب َوأَمَّ

ِ َربِّ اْلَعالَِميَن. يَواِن َواْلَحْمُد ّلِِلَّ  النَّْذِر " ِمْن هََذا الدِّ

ا اْلَوِصيَّةُ بِأَْن يُْعتَِق َعْنهُ َرقَبَةً َغْيَر ُمَعيَّنٍَة، فَإِنََّما هَُو أَْمٌر َوهَمٌّ بَِحَسنٍَة فَلَْم يُ  نَفِّْذهَا؟ فَلَهُ َوأَمَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -ًدا َذلَِك، َولَْيَس َعقْ   َوبِاّلَِلَّ

ا إَذا أَْخَرَجهُ َعْن ِمْلِكِه فَقَْد فََعَل َما هَُو ُمبَاٌح لَهُ، فَإِْذ َصاَر فِي ِمْلِك َغْيِرِه فَقَْد بَطََل  َوأَمَّ

ِ تََعالَى: }َوّل تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إِّل َعلَْيهَا{ ]اِل [ فَإِْن َعاَد ١٤٦نعام: َعْقُدهُ فِيِه: لِقَْوِل َّللاَّ

..  إلَى ِمْلِكِه لَْم يَْرِجْع اْلَعْقُد؛ ِِلَنَّ َما بَطََل بَِواِجٍب فًََل يَُعوُد إّلَّ بِنَصٍّ

 -أقوال الفقهاء:

لِْلُموِصي أَْن يَْرِجَع فِي َوِصيَّتِِه ِعْتقًا َكاَن أَْو َغْيَرهُ.) قول طَاُوٍس، َوَعطَاٍء، َوأَبِي ■ 

ْعثَاءِ  ( الشَّ ْهِريِّ و أَبِي َحنِيفَةَ، َوَمالٍِك، َوالشَّافِِعيِّ  َجابِِر ْبِن َزْيٍد، َوقَتَاَدةَ، َوالزُّ

 ُكلُّ َصاِحِب َوِصيٍَّة يَْرِجُع فِيهَا إّلَّ اْلَعتَاقَةَ.)الشعبي وابن شبرمة وسفيان الثوري(■ 

 -اآلثار:

ِ ْبِن أَبِي َربِيَعةَ: أَنَّ ُعَمرَ ■  ُ فِي َوِصيَّتِِه َما  َعْن َعْبِد َّللاَّ ْبَن اْلَخطَّاِب قَاَل: يُْحِدُث َّللاَّ

 َشاَء، َوَمًَلُك اْلَوِصيَِّة آِخُرهَا.)صحيح(

 1111]َمْسأَلَة اْلَوِصيَّة أِلُم  اْلَولَد[م

َوْقفًا ِمْن َعقَاِرِه،  َوَمْن أَْوَصى ِِلُمِّ َولَِدِه َما لَْم تُْنَكْح فَهَُو بَاِطٌل، إّلَّ أَْن يَُكوَن يُوقُِف َعلَْيهَا

، فَهََذا  فَإِْن نََكَحْت فًََل َحقَّ لَهَا فِيِه، لَِكْن يَُعوُد اْلَوْقُف إلَى َوْجٍه آَخَر ِمْن ُوُجوِه اْلبِرِّ

ا إْدَخالُهَا فِي اْلَوْقِف بِِصفٍَة فَهََذا َجائٌِز؛ ِِلَنَّهُ تَْسبِيُل ُوقُوٍف فِيِه ِعْنَد َحدِّ   َجائٌِز.. َوأَمَّ

 .-اْلُمَسبَِّل، َولَْيَس تَْملِيًكا لَِرقَبَِة اْلَوْقِف 

َج، ِِلَنَّهَا قَْد َملََكتْ  هُ، َوَّل يَُجوُز أَْن يُْؤَخَذ ِمْنهَا َما اْستََحقَّْت ِمْن َغلَِّة اْلَوْقِف قَْبَل أَْن تَتََزوَّ

 فَلَْو أَْوَصى بَِذلَِك َكانَْت َوِصيَّتُهُ بَِذلَِك بَاِطًًل.

 -ل الفقهاء:أقوا

تجوز الوصية في ذلك على شرطه وّل شىء لها إن تزوجت.)الزهري وأبو حنيفة ■

 ومالك(
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☆ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قال المؤلف: هََذا ُكلُّهُ َخطَأٌ لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ ُكلُّ َشْرٍط : »-َصلَّى َّللاَّ

ِ فَهَُو بَاِطلٌ  ِ فَهَُو بَاِطٌل..َوأَْيًضا  َوهََذا َشْرطٌ « لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ فًََل  -لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ

يَْخلُو ِمْن أَْن تَُكوَن َملََكْت َما أَْوَصى لَهَا بِِه أَْو لَْم تَْملِْكهُ؟ فَإِْن َكانَْت َملََكْتهُ فًََل يَُجوُز 

تِِه بَِغْيِر نَصٍّ فِي َذلِكَ  ، َوإِْن َكانَْت لَْم تَْملِْكهُ فًََل يَِحلُّ أَْن إَزالَةُ ِمْلِكهَا َعْن يَِدهَا بَْعَد ِصحَّ

 تُْعطَى َما لَْيَس لَهَا؟ َوَّل بُدَّ ِمْن أََحِد اْلَوْجهَْيِن.

 1111]َمْسأَلَة اْلَوِصيَّة بِاْلِعْتِق[م

ثًََلثٍَة؟ لَْم يُنَفَّْذ ِمْن َذلَِك َوَمْن أَْوَصى بِِعْتِق َرقِيٍق لَهُ َّل يَْملُِك َغْيَرهُْم، أَْو َكانُوا أَْكثََر ِمْن 

َشْيٌء إّلَّ بِاْلقُْرَعِة فََمْن َخَرَج َسْهُمهُ َصحَّ فِيِه اْلِعْتُق، َسَواٌء َماَت اْلَعْبُد بَْعَد اْلُموِصي 

 َوقَْبَل اْلقُْرَعِة، أَْو َعاَش إلَى ِحيِن اْلقُْرَعِة.

قِّ َسَواٌء َماَت قَْبَل اْلقُْرَعِة أَْو َعاَش إلَْيهَا؟ فَإِْن َوَمْن َخَرَج َسْهُمهُ َكاَن بَاقِيًا َعلَى الرِّ 

ْهُم فِي بَْعِض َمْملُوٍك َعتََق ِمْنهُ َما َحَمَل الثُّلُُث بًَِل اْستِْسَعاٍء، َوَعتََق بَاقِيِه  َشَرَع السَّ

 َواْستَْسَعى لِْلَوَرثَِة فِي قِيَمِة َما بَقَِي ِمْنهُ بَْعَد الثُّلُِث.

ًّل، فَإَِذا تَمَّ الثُّلُُث َرقَّ اْلبَاقُوَن فَلَ  ًّل فَأَوَّ اهُْم بِأَْسَمائِِهْم بُِدَئ بِاَلَِّذي َسمَّى أَوَّ فَلَْو َشَرَع  -ْو َسمَّ

اْلِعْتُق فِي بَْعِض َمْملُوٍك أُْعتَِق ُكلُّهُ َواْستَْسَعى لِْلَوَرثَِة فِيَما َزاَد ِمْنهُ َعلَى الثُّلُِث، فَلَْو 

ى ِمْن ُكلِّ َمْملُوٍك ِمْنهُْم بِاْسِمِه أُْعتَِق َذلَِك اْلُجْزُء أَعْ  إْن َكاَن الثُّلَُث فَأَقَلَّ  -تََق ُجْزًءا ُمَسًمً

ا هَُو  - َوأُْعتَِق بَاقِيِهْم، َواْستَْسُعوا فِيَما َزاَد َعلَى الثُّلُِث أَْو فِيَما َزاَد َعلَى َما أَْوَصى بِِه ِممَّ

 .ُدوَن الثُّلُثِ 

ْم فَإِْن أَْعتََق ِمْن ُكلِّ َواِحٍد ِمْنهُْم بِاْسِمِه أَْو ُجْملَةً أَْكثََر ِمْن الثُّلُِث أُْقِرَع بَْينَهُْم إْن أَْجَملَهُ 

َزاَد فَإَِذا تَمَّ الثُّلُُث َرقَّ اْلبَاقُوَن إّلَّ أَْن يَْشَرَع اْلِعْتُق فِي َواِحٍد ِمْنهُْم فَيُْعتَُق َويَْستَْسِعي فِيَما 

ِل  ِل فَاِْلَوَّ اهُْم بِأَْسَمائِِهْم  -َعلَى الثُّلُِث، َويُْبَدأُ بِاِْلَوَّ فَإَِذا تَمَّ الثُّلُُث َرقَّ اْلبَاقُوَن، إّلَّ  -إْن َسمَّ

 َمْن َشَرَع فِيِه اْلِعْتُق، فَإِنَّهُ يَْستَْسِعي فِيَما َزاَد ِمْنهُ َعلَى الثُّلُِث.

ِة قَْولِ  ، فَإِنَّهُ لَْم -نَا بُْرهَاُن ِصحَّ : أَنَّهُ إَذا أَْعتََق فِي َوِصيَّتِِه الثُّلَُث ِمْن ُكلِّ َواِحٍد ِمْنهُْم فَأَقَلَّ

ُ تََعالَى إْذ لَهُ أَْن يُوِصَي بِالثُّلُِث فَيُنَفَُّذ قَْولُهُ.  يَتََعدَّ َما أََمَرهُ َّللاَّ

ُ َعلَيْ  -َوقَْد َصحَّ َعْن النَّبِيِّ  َما أَْوَرْدنَاهُ فِي " ِكتَاِب اْلِعْتِق " ِمْن  -ِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ةِ   ِديَوانِنَا هََذا بِإِْسنَاِدِه فِيَمْن أَْعتََق ِشْرًكا لَهُ فِي َمْملُوٍك فَإِنَّهُ ُحرٌّ ُكلُّهُ َويَْستَْسِعي فِي ِحصَّ

ِ تََعالَى َعلَى َشِريِكِه َواْلَوَرثَةُ هَاهُنَا ُشَرَكاُء لِْلُموِصي، فَقَْد َعتَ  َق اْلَمَمالِيُك ُكلُّهُْم بُِحْكِم َّللاَّ

ًَلةُ َوالسًََّلُم  -لَِساِن َرُسولِِه  ِة اْلَوَرثَِة  -َعلَْيِه الصَّ  .-َويَْستَْسُعوَن فِي ِحصَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.  َوبِاّلَِلَّ
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اهُمْ  ا إَذا أَْعتََق فِي َوِصيَّتِِه َجِميَعهُْم َوَسمَّ بِأَْسَمائِِهْم، أَْو أَْعتََق فِي َوِصيَّتِِه أَْكثََر ِمْن  َوأَمَّ

َي مِ  َل َمْن ُسمِّ اهُْم بِأَْسَمائِِهْم؟ فَاْليَقِيُن يَْدِري ُكلُّ ُمْسلٍِم أَنَّ أَوَّ ْنهُْم، ثُلُِث ُكلِّ َواِحٍد ِمْنهُْم َوَسمَّ

، بَ   .ْل أَْوَصى َكَما أُبِيَح لَهُ فَِهَي َوِصيَّةُ بِرٍّ فَإِنَّهُ لَْم يَْجِر فِي َذلَِك، َوَّل َخالََف اْلَحقَّ

 1111ِكتَاُب فِْعِل اْلَمِريِض أَْو اْلَمْوقُوِف لِْلقَْتِل أَْو اْلَحاِمِل أَْو اْلُمَسافِِر فِي أَْمَوالِِهْم[م]

 -أَْو ُمَحابَاٍة فِي بَْيٍع أَْو هَِديٍَّة ُكلُّ َمْن َذَكْرنَا فَُكلُّ َما أَنَفَُذوا فِي أَْمَوالِِهْم ِمْن ِهبٍَة أَْو َصَدقٍَة 

أَْو قََضاِء  -أَْو إْقَراٍر: َكاَن ُكلُّ َذلَِك لَِواِرٍث، أَْو لَِغْيِر َواِرٍث، أَْو إْقَراٍر بَِواِرٍث، أَْو ِعْتٍق 

ٌذ ِمْن ُرُءوِس فَُكلُّهُ نَافِ  -َكاَن َعلَْيِهْم َدْيٌن أَْو لَْم يَُكْن  -بَْعِض َغَرائِِمِه ُدوَن بَْعٍض 

اِء اْْلِمنِيَن اْلُمقِيِميَن، َوَّل فَْرَق فِي َشْيٍء أَْصًًل،  ْمنَا فِي اِْلَِصحَّ أَْمَوالِِهْم، َكَما قَدَّ

اِء َوَّل فَْرَق.  َوَوَصايَاهُْم َكَوَصايَا اِْلَِصحَّ

ِ تََعالَى: }َواْفَعلُوا اْلَخْيَر{ ]الحج: -بُْرهَاُن َذلَِك  َدقَِة ٧٧: قَْوُل َّللاَّ هُ َعلَى الصَّ [ َوَحضُّ

[ َولَْم يَُخصَّ َعزَّ ٢٢٧َوإِْحًَللُهُ اْلبَْيَع وقَْوله تََعالَى: }َوّل تَْنَسُوا اْلفَْضَل بَْينَُكْم{ ]البقرة: 

َوَجلَّ َصِحيًحا ِمْن َمِريٍض، َوَّل َحاِمًًل ِمْن َحائٍِل، َوَّل آِمنًا ِمْن َخائٍِف، َوَّل ُمقِيًما ِمْن 

 [ .٤٦َسافٍِر: }َوَما َكاَن َربَُّك نَِسيًًا{ ]مريم: مُ 

ُ تََعالَى تَْخِصيَص َشْيٍء ِمْن َذلَِك لَبَيَّنَهُ َعلَى لَِساِن َرُسولِِه  ًَلةُ  -َولَْو أََراَد َّللاَّ َعلَْيِه الصَّ

ًَلُم  ِ َعزَّ َوجَ  -َوالسَّ اِدقَِة: إنَّهُ تََعالَى َما أََراَد قَطُّ فَإِْذ لَْم يَْفَعْل فَنَْحُن نَْشهَُد بَِشهَاَدِة َّللاَّ لَّ الصَّ

ْن َذَكْرنَا  ِ َربِّ اْلَعالَِميَن... -تَْخِصيَص أََحٍد ِممَّ  َواْلَحْمُد ّلِِلَّ

 ..سبق وأن تعرض لها المؤلف في كتاب الحجر فليراجع هنالك

 1111]َمْسأَلَة اْلُمْسلِم يبيت ليلتين لَْيَس فِي عنقه لإلمام بيعة[م

ينَاهُ ..َّل  َماٍم بَْيَعةٌ لَِما ُروِّ َعْن نَافٍِع قَاَل: ■   يَِحلُّ لُِمْسلٍِم أَْن يَبِيَت لَْيلَتَْيِن لَْيَس فِي ُعنُقِِه ِْلِ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَاَل لِي ُعَمُر " َسِمْعت َرُسوَل َّللاَّ َمْن َخلََع يًَدا ِمْن »يَقُوُل:  -َصلَّى َّللاَّ

ةَ لَهُ َوَمْن َماَت َولَْيَس فِي ُعنُقِِه بَْيَعةٌ َماَت ِميتَةً  طَاَعٍة لَقِيَ  َ يَْوَم اْلقِيَاَمِة َّل ُحجَّ َّللاَّ

 « .َجاِهلِيَّةً 

ُ َعْنهُ  -فَإِْن قِيَل: قَْد َماَت ُعَمُر  َوَجَعَل اْلِخًَلفَةَ ُشوَرى فِي ِستَِّة نَفٍَر:  -َرِضَي َّللاَّ

، َوَعبْ  بَْيُر ُعْثَماُن، َوَعلِيٌّ ْحَمِن ْبُن َعْوٍف، َوَسْعُد ْبُن أَبِي َوقَّاٍص، َوطَْلَحةُ، َوالزُّ  -ُد الرَّ

ُ َعْنهُْم   َوأََمَرهُْم أَْن يَتََشاَوُروا ثًََلثَةَ أَيَّاٍم فِي أَيِِّهْم يَُولَّى. -َرِضَي َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قُْلنَا: نََعْم، َولَْيَس فِي هََذا ِخًَلٌف ِِلَْمِر َرُسوِل َّللاَّ الَِّذي َذَكْرنَا،  -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعْنهُ  -ِِلَنَّهُ  فَُعْثَماُن هَُو  -َوهَُو الَِّذي يَتَّفِقُوَن َعلَْيِه  -اْستَْخلََف أََحَدهُْم  -َرِضَي َّللاَّ

َمْنِزلَِة َمْن بَُعَد َعْن بَلَِد اْلَخلِيفَِة اْلَخلِيفَةُ ِمْن ِحيِن َمْوِت ُعَمَر َوالنَّاُس تِْلَك الثًََّلثَِة اِْلَيَّاِم بِ 

َماَمتِِه َوبَْيَعتِِه  َوإِْن لَْم يَْعلَْمهُ بِاْسِمِه  -فَلَْم يَْعلَْمهُ بِاْسِمِه َوَّل بَِعْينِِه إّلَّ بَْعَد ُمدٍَّة فَهَُو ُمْعتَقٌِد ِْلِ

ِ تََعالَى التَّ  -َوَّل بِنََسبِِه َوَّل بَِعْينِِه   ْوفِيُق.َوبِاّلَِلَّ

 1111]َمْسأَلَة ََل تَِحلُّ اْلِخََلفَةُ إَلَّ لَِرُجٍل ِمْن قَُرْيٍش[م

 َوَّل تَِحلُّ اْلِخًَلفَةُ إّلَّ لَِرُجٍل ِمْن قَُرْيٍش َصلِيبَةً، ِمْن َولَِد فِْهِر ْبِن َمالٍِك ِمْن قِبَِل آبَائِِه.

هُ  -ا َوإِْن َكاَن قَُرِشيًً  -َوَّل تَِحلُّ لَِغْيِر بَالٍِغ  َوَّل لَِحلِيٍف لَهُْم، َوَّل لَِمْولًى لَهُْم، َوَّل لَِمْن أُمُّ
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ِمْنهُْم َوأَبُوهُ ِمْن َغْيِرِهْم .. َوَمْن َكاَن َحلِيفًا أَْو َمْولًى أَْو أَبُوهُ ِمْن َغْيِر قَُرْيٍش: فَإِنَّهُ لَْيَس 

ِهْم ِّلْستَِضافَتِِه إلَْيِهْم، َوإِْذ لَْيَس ِمْن قَُرْيٍش َعلَى ِمْن قَُرْيٍش بِيَقِيِن اْلِحسِّ َوإِنََّما نُِسَب إلَيْ 

ْطًَلِق، فًََل َحقَّ لَهُ فِي اِْلَْمِر.  اْلَحقِيقَِة، َوَّل َعلَى ِجهٍَة، َوَّل َعلَى اْْلِ

ا َمْن لَْم يَْبلُْغ، َواْلَمْرأَةُ، فَلِقَْوِل النَّبِيِّ  ُ َعلَْيِه َوآلِ  -َوأَمَّ ُرفَِع اْلقَلَُم َعْن »، -ِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

بِيَّ َحتَّى يَْبلُغَ »فََذَكَر « ثًََلثٍ   « .الصَّ

ْسًَلِم إلَى اْلَخلِيفَِة   َوَّل َعْقَد لُِغًَلٍم لَْم يَْبلُْغ َوَّل َعْقَد َعلَْيِه. -َوِِلَنَّ ُعقُوَد اْْلِ

 -األحاديث:

ِ ْبُن ُعَمَر قَاَل ■ ِ قَاَل َعْبُد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ َّل يََزاُل هََذا اِْلَْمُر : »-َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)فِي قَُرْيٍش َما بَقَِي ِمْن النَّاِس اْثنَانِ 

■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن ُمَعاِويَةَ أَنَّهُ قَاَل: َسِمْعت َرُسوَل َّللاَّ إنَّ هََذا »يَقُوُل:  -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَى َوْجِهِه َما أَقَاُموا الدِّينَ اِْلَ   صحيح(«)ْمَر فِي قَُرْيٍش َّل يَُعاِديِهْم أََحٌد إّلَّ أََكبَّهُ َّللاَّ

َوإِْن َكانَا بِلَْفِظ  -قَاَل المؤلٍف: َحِديُث اْبِن ُعَمَر أََعمُّ ِمْن َحِديِث ُمَعاِويَةَ، َوهََذاِن اْلَخبََراِن 

ٌد، إْذ لَْو َجاَز أَْن يُوَجَد اِْلَْمُر فِي َغْيِر قَُرْيٍش لََكاَن تَْكِذيبًا فَهَُما أَمْ  -اْلَخبَِر  ٌر َصِحيٌح ُمَؤكَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لَِخبَِر النَّبِيِّ  ْن أََجاَزهُ. -َصلَّى َّللاَّ  َوهََذا ُكْفٌر ِممَّ

قَُرْيٍش فَلَْيَس َخلِيفَةً، َوَّل إَماًما َوَّل ِمْن  فََصحَّ أَنَّ َمْن تََسمَّى بِاِْلَْمِر َواْلِخًَلفَِة ِمْن َغْيرِ 

ِ تََعالَى، هَُو َوُكلُّ َمْن َساَعَدهُ أَْو َرِضَي -أُولِي اِْلَْمِر، َوَّل أَْمَر لَهُ  : فَهَُو فَاِسٌق َعاٍص ّلِِلَّ

 ِ ِ تََعالَى َعلَى لَِساِن َرُسوِل َّللاَّ يِهْم ُحُدوَد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَْمَرهُ، لِتََعدِّ  .-َصلَّى َّللاَّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي بَْكَرةَ قَاَل " َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ لَْن »يَقُوُل:  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)يُْفلَِح قَْوٌم أَْسنَُدوا أَْمَرهُْم إلَى اْمَرأَةٍ 

 1111ْنيَا إَلَّ إَماٌم َواِحٌد[م]َمْسأَلَة ََل يَِحلُّ أَْن يَُكوَن فِي الدُّ 

ِل بَْيَعةٌ . ْنيَا إّلَّ إَماٌم َواِحٌد، َواِْلَْمُر لِْْلَوَّ  َوَّل يَِحلُّ أَْن يَُكوَن فِي الدُّ

■ ِ ِ ْبَن َعْمِرو ْبَن اْلَعاِص يَقُوُل " إنَّهُ َسِمَع َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه  -عن َعْبد َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

َوَمْن بَايََع إَماًما فَأَْعطَاهُ َصْفقَةَ يَِدِه َوثََمَرةَ قَْلبِِه »يَقُوُل فِي َحِديٍث طَِويٍل:  -لََّم َوسَ 

 صحيح(«)فَْليُْطِعْمهُ إْن اْستَطَاَع فَإِْن َجاَء آَخُر يُنَاِزُعهُ فَاْضِربُوا ُعنَُق اْْلَخرِ 

ِ قَاَل:  -هَُو اْبُن ُشَرْيٍح  -َعْن َعْرفََجةَ ■ِ  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َسِمْعت َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

َق »يَقُوُل:  - َمْن أَتَاُكْم َوأَْمُرُكْم َجِميٌع َعلَى َرُجٍل َواِحٍد يُِريُد أَْن يَُشقَّ َعَصاُكْم أَْو يُفَرِّ

 صحيح(«)َجَماَعتَُكْم فَاْقتُلُوهُ 

ِ َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ قَالَ ■َ  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ إَذا بُويَِع  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)لَِخلِيفَتِِه فَاْقتُلُوا اْْلَخَر ِمْنهَُما

ُث َعْن النَّبِيِّ ■ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -عن أبي هَُرْيَرةَ يَُحدِّ أَنَّهُ قَاَل فِي َحِديثِِه:  -َصلَّى َّللاَّ

ِ؟ قَاَل: فُوا بِبَ » ْيَعِة أَنَّهُ َّل نَبِيَّ بَْعِدي َوَستَُكوُن ُخلَفَاُء فَتَْكثُُر قَالُوا: فََما تَأُْمُرنَا يَا َرُسوَل َّللاَّ

ا اْستَْرَعاهُمْ  َ َسائِلُهُْم َعمَّ ِل، َوأَْعطُوهُْم َحقَّهُْم، فَإِنَّ َّللاَّ ِل فَاِْلَوَّ  صحيح(«)اِْلَوَّ

 1111ْمُر بِاْلَمْعُروِف َوالنَّْهُي َعْن اْلُمْنَكِر[م]َمْسأَلَة اأْلَ 

 َواِْلَْمُر بِاْلَمْعُروِف َوالنَّْهُي َعْن اْلُمْنَكِر فَْرٌض َعلَى ُكلِّ ُمْسلٍِم إْن قََدَر بِيَِدِه فَبِيَِدِه َوإِْن لَمْ 
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يَماِن، فَإِْن لَْم يَْقِدْر بِيَِدِه فَبِلَِسانِِه َوإِْن لَْم يَْقِدْر بِلَِسانِِه فَبِقَْلبِ  ِه َوَّل بُدَّ، َوَذلَِك أَْضَعُف اْْلِ

 يَْفَعْل فًََل إيَماَن لَهُ.

ْرَب، أَْو َذهَاَب اْلَماِل، فَهَُو ُعْذٌر يُبِيُح لَهُ أَْن يَُغيَِّر بِقَْلبِِه فَقَْط  َوَمْن َخاَف اْلقَْتَل أَْو الضَّ

 ْن النَّْهِي َعْن اْلُمْنَكِر فَقَْط.َويَْسُكَت َعْن اِْلَْمِر بِاْلَمْعُروِف َوعَ 

ِ تََعالَى:  َوَّل يُبِيُح لَهُ َذلَِك: اْلَعْوُن بِلَِساٍن، أَْو بِيٍَد َعلَى تَْصِويِب اْلُمْنَكِر أَْصًًل، لِقَْوِل َّللاَّ

ْحَداهَُما َعلَى اِلُْخَرى }َوإِْن طَائِفَتَاِن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن اْقتَتَلُوا فَأَْصلُِحوا بَْينَهَُما فَإِْن بََغْت إِ 

ِ فَإِْن فَاَءْت فَأَْصلُِحوا بَْينَهَُما بِاْلَعْدِل{  فَقَاتِلُوا الَّتِي تَْبِغي َحتَّى تَفِيَء إِلَى أَْمِر َّللاَّ

 [ .٢]الحجرات: 

ةٌ يَْدُعوَن إِلَى اْلَخْيِر َويَأُْمُروَن بِالْ  : }َوْلتَُكْن ِمْنُكْم أُمَّ َمْعُروِف َويَْنهَْوَن َعِن َوقَاَل َعزَّ َوَجلَّ

 [ .١٢٦اْلُمْنَكِر َوأُولَئَِك هُُم اْلُمْفلُِحوَن{ ]آل عمران: 

 -األحاديث:

 ■ ِ ، قَاَل: َسِمْعت َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ يَقُوُل:  -َصلَّى َّللاَّ

ْرهُ بِيَِدِه فَإِْن لَْم يَْستَِطْع فَبِلَِسانِِه فَإِْن لَْم يَْستَِطْع فَبِقَْلبِِه َوَذلَِك َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا فَْليَُغيِّ »

يَمانِ   « .أَْضَعُف اْْلِ

 ■ ِ ِ ْبَن َمْسُعوٍد َحدَّثَهُ " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أَنَّ َعْبَد َّللاَّ َما »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

تِِه َحَواِريُّوَن َوأَْصَحاٌب يَأُْخُذوَن بُِسنَّتِهِ ِمْن  ٍة قَْبلِي إّلَّ َكاَن لَهُ ِمْن أُمَّ ُ فِي أُمَّ  نَبِيٍّ بََعثَهُ َّللاَّ

َويَْقتَُدوَن بِأَْمِرِه ثُمَّ يَْحُدُث ِمْن بَْعِدِهْم ُخلُوٌف يَقُولُوَن َما َّل يَْفَعلُوَن َويَْفَعلُوَن َما َّل 

فََمْن َجاهََدهُْم بِيَِدِه فَهَُو ُمْؤِمٌن َوَمْن َجاهََدهُْم بِلَِسانِِه فَهَُو ُمْؤِمٌن َوَمْن َجاهََدهُْم يُْؤَمُروَن 

يَماِن َحبَّةُ َخْرَدلٍ   صحيح(«)بِقَْلبِِه فَهَُو ُمْؤِمٌن لَْيَس َوَراَء َذلَِك ِمْن اْْلِ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم َصلَّ  -َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب َعْن النَّبِيِّ ■  َّل طَاَعةَ »قَاَل:  -ى َّللاَّ

 ِ  «لِبََشٍر فِي َمْعِصيَِة َّللاَّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ السَّْمُع َوالطَّاَعةُ َعلَى : »-َصلَّى َّللاَّ

َكِرهَ َما لَْم يُْؤَمْر بَِمْعِصيٍَة فَإَِذا أُِمَر بَِمْعِصيٍَة فًََل َسْمَع َوَّل اْلَمْرِء اْلُمْسلِِم فِيَما أََحبَّ أَْو 

  «طَاَعةَ 

ِ »ُعْقبَةَ ْبِن َمالٍِك َعْن َرُجٍل ِمْن َرْهِطِه قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوآلِِه  -بََعَث َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ َسِريَّةً فََسلَْحُت َرُجًًل ِمْنهُ  -َوَسلََّم  ا َرَجَع قَاَل: لَْو َرأَْيَت َما َّلَمنَا َرُسوُل َّللاَّ  -ْم َسْيفًا فَلَمَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  قَاَل: أَْعَجْزتُْم إْذ بََعْثُت َرُجًًل فَلَْم يَْمِض ِِلَْمِري أَْن تَْجَعلُوا  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َمَكانَهُ َمْن يَْمِضي ِِلَْمِري

ْحبَِة، َواَلَِّذي ُرِوَي َعْنهُ َصاِحٌب قال المؤلف:  ِه  -ُعْقبَةُ َصِحيُح الصُّ  -َوإِْن لَْم يَُسمِّ

 ِ ةُ ُصْحبَتِِه فَهَُو َعْدٌل َمْقطُوٌع بَِعَدالَتِِه، لِقَْوِل َّللاَّ َحابَةُ ُكلُّهُْم ُعُدوٌل، فَإَِذا ثَبَتَْت ِصحَّ  فَالصَّ

ِ َوالَّ  ٌد َرُسوُل َّللاَّ  [ .٢٢ِذيَن َمَعهُ أَِشدَّاُء َعلَى اْلُكفَّاِر{ ]الفتح: تََعالَى: }ُمَحمَّ

بَْيِر، َوُكلِّ َمْن َمَعهُْم ِمْن  َحابَِة َوأُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن َوطَْلَحةَ، َوالزُّ على َوُكلِّ َمْن َمَعهُ ِمْن الصَّ

َحابَِة، َواْبِن ال َحابَِة، َوُمَعاِويَةَ، َوُكلِّ َمْن َمَعهُ ِمْن الصَّ بَْيِر، َواْلُحَسْيِن ْبِن َعلِيٍّ الصَّ  -زُّ

ُ َعْن َجِميِعِهْم  َحابَِة، َوالتَّابِِعيَن، َوَغْيِرِهْم. -َرِضَي َّللاَّ ِة ِمْن الصَّ  َوُكلِّ َمْن قَاَم فِي اْلَحرَّ
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قَةٌ لَِما َكاَن َعلَْيِه َوهََذا اِْلََحاِديُث نَاِسَخةٌ لِْْلَْخبَاِر الَّتِي فِيهَا ِخًَلُف هََذا؛ ِِلَنَّ تِْلَك ُمَوافِ 

يُن قَْبَل اِْلَْمِر بِاْلقِتَاِل، َوِِلَنَّ اِْلَْمَر بِاْلَمْعُروِف َوالنَّْهَي َعْن اْلُمْنَكِر بَاٍق ُمْفتََرٌض لَمْ   الدِّ

 .-يُْنَسْخ، فَهَُو النَّاِسُخ لِِخًَلفِِه بًَِل َشكٍّ 

َماِم[م  1111]َمْسأَلَةٌ ِصفَةُ اإْلِ

هُ، َحَسُن َوِصفَةُ اْْلِ  َغائِِر، َعالًِما بَِما يَُخصُّ َماِم أَْن يَُكوَن ُمْجتَنِبًا لِْلَكبَائِِر، ُمْستَتًِرا بِالصَّ

يَاَسِة؛ ِِلَنَّ هََذا هَُو الَِّذي ُكلَِّف  َوَّل َمْعنَى َِلَْن يَُراَعى أَْن يَُكوَن َغايَةَ اْلفَْضِل؛ ِِلَنَّهُ  -السِّ

َماِم اْلقَُرِشيِّ َمْن هَُو َخْيٌر ِمْنهُ أَْو ِمْثلُهُ، لَْم يُوِجْب َذلَِك قُْرآ ٌن، َوَّل ُسنَّةٌ، فَإِْن قَاَم َعلَى اْْلِ

لَْيِه أَْو ُدونَهُ: قُوتِلُوا ُكلُّهُْم َمَعهُ لَِما َذَكْرنَا قَْبُل إّلَّ أَْن يَُكوَن َجائًِرا. فَإِْن َكاَن َجائًِرا فَقَاَم عَ 

قُوتَِل َمَعهُ اْلقَائُِم، ِِلَنَّهُ ُمْنَكٌر َزائٌِد ظَهََر، فَإِْن قَاَم َعلَْيِه أَْعَدُل ِمْنهُ َوَجَب ِمْثلُهُ أَْو ُدونُهُ: 

 أَْن يُقَاتََل َمَع اْلقَائِِم؛ ِِلَنَّهُ تَْغيِيُر ُمْنَكٍر.

ا اْلَجَوَرةُ ِمْن َغْيِر قَُرْيٍش فًََل يَِحلُّ أَْن يُقَاتََل َمَع أََحٍد ِمنْ  هُْم؛ ِِلَنَّهُْم ُكلُّهُْم أَْهُل ُمْنَكٍر، َوأَمَّ

ِ تََعالَى  -إّلَّ أَْن يَُكوَن أََحُدهُْم أَقَلَّ َجْوًرا فَيُقَاتَُل َمَعهُ َمْن هَُو أَْجَوُر ِمْنهُ، لَِما َذَكْرنَا  َوبِاّلَِلَّ

 التَّْوفِيُق.

 }كتاب األقضية{
ُ تََعالَى[م]َمْسأَلَةٌ ََل يَِحلُّ اْلُحْكُم إَلَّ بَِما   1111أَْنَزَل َّللاَّ

ُ تََعالَى َعلَى لَِساِن َرُسولِِه  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوَّل يَِحلُّ اْلُحْكُم إّلَّ بَِما أَْنَزَل َّللاَّ َوهَُو  -َصلَّى َّللاَّ

 أَبًَدا إَذا َحَكَم بِِه َحاِكٌم. اْلَحقُّ َوُكلُّ َما َعَدا َذلَِك فَهَُو َجْوٌر َوظُْلٌم َّل يَِحلُّ اْلُحْكُم بِِه َويُْفَسخُ 

ُ{ ]المائدة: -بُْرهَاُن َذلَِك  ِ تََعالَى: }َوأَِن اْحُكْم بَْينَهُْم بَِما أَْنَزَل َّللاَّ  [٦٢: قَْوُل َّللاَّ

ٍد َوهَُو اْلَحقُّ ِمْن َربِِّهْم{ ]محمد:  َل َعلَى ُمَحمَّ  [٢َوقَاَل تََعالَى: }َوآَمنُوا بَِما نُزِّ

َل إِلَْيِهْم{ ]النحل: َوقَاَل تَ   [ .٦٦َعالَى: }لِتُبَيَِّن لِلنَّاِس َما نُزِّ

[ }إِْن هَُو إِّل َوْحٌي يُوَحى{ ]النجم: ٢َوقَاَل تََعالَى: }َوَما يَْنِطُق َعِن اْلهََوى{ ]النجم: 

٦] 

ِ فَقَْد َظلََم نَْفَسهُ{ ]الطًلق:  [١ َوقَاَل تََعالَى: }َوَمْن يَتََعدَّ ُحُدوَد َّللاَّ

 َوالظُّْلُم َّل يَِحلُّ إْقَراُرهُ، َواْلَخطَأُ َّل يَُجوُز إْمَضاُؤهُ.

 1111]َمْسأَلَة َما يَِجب فِيَمْن يلي اْلقََضاء[م

ِة: إّلَّ ُمْسلٌِم،  مَّ َوَّل يَِحلُّ أَْن يَلَِي اْلقََضاَء َواْلُحْكَم فِي َشْيٍء ِمْن أُُموِر اْلُمْسلِِميَن َوأَْهِل الذِّ

ِ بَالِغٌ  نَِّة الثَّابِتَِة َعْن َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -، َعاقٌِل، َعالٌِم بِأَْحَكاِم اْلقُْرآِن، َوالسُّ َصلَّى َّللاَّ

َونَاِسِخ ُكلِّ َذلَِك، َوَمْنُسوِخِه، َوَما َكاَن ِمْن النُُّصوِص َمْخُصوًصا بِنَصٍّ آَخَر َصِحيٍح؛  -

وُز إّلَّ بَِما َذَكْرنَا لَِما َذَكْرنَا قَْبُل.. َوَّل يَِحلُّ لَهُ إَذا َكاَن َجاِهًًل بَِما َذَكْرنَا ِِلَنَّ اْلُحْكَم َّل يَجُ 

اِطٍل.. أَْن يَُشاِوَر َمْن يََرى أَنَّ ِعْنَدهُ ِعْلًما ثُمَّ يَْحُكَم بِقَْولِِه؛ ِِلَنَّهُ َّل يَْدِري أَْفتَاهُ بَِحقٍّ أَْم بِبَ 

ِة تَْنِزُل بِِه النَّاِزلَةُ فَيَْسأَُل َمْن يُوِصُف لَهُ بِِعْلِم اْلقُْرآِن َولَْيَس هََذا بِ  َمْنِزلَِة اْلَجاِهِل ِمْن اْلَعامَّ

ِ.. َوأَ  ِ تََعالَى أَْو أَْمُر َرُسوِل َّللاَّ نَِّة، َويَأُْخُذ بِقَْولِِه بَْعَد أَْن يُْخبَِرهُ أَنَّهُ ُحْكُم َّللاَّ ا اْلَحاِكُم َوالسُّ مَّ
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مٌ   فَبِِضدِّ هََذا؛ ِِلَنَّهُ َغْيُر ُمَكلٍَّف َما َّل يَْدِري ِمْن اْلُحْكِم بَْيَن َغْيِرِه ِمْن النَّاِس، بَْل هَُو ُمَحرَّ

ُ تََعالَى ِسَواهُ ِمْن أَْهِل اْلِعْلِم.  َعلَْيِه َذلَِك، َوإِنََّما َكلَّفَهُ َّللاَّ

 1111]َمْسأَلَة فِيَما يَِجب اْلُحْكِم بِِه[م

ْن ُدوَن َرُسوِل  ْأِي َوَّل بِاِّلْستِْحَساِن َوَّل بِقَْوِل أََحٍد ِممَّ َوَّل يَِحلُّ اْلُحْكُم بِقِيَاٍس، َوَّل بِالرَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ ُدوَن أَْن يَُوافَِق قُْرآنًا أَْو ُسنَّةً َصِحيَحةً؛ ِِلَنَّ ُكلَّ َذلَِك ُحْكٌم  -َصلَّى َّللاَّ

.بَِغالِ   ِب الظَّنِّ

ُ تََعالَى: }إِنَّ الظَّنَّ ّل يُْغنِي ِمَن اْلَحقِّ َشْيئًا{ ]يونس:   [ .٢٤َوقَْد قَاَل َّللاَّ

َوقَاَل تََعالَى: }إِْن يَتَّبُِعوَن إِّل الظَّنَّ َوَما تَْهَوى اِلَْنفُُس َولَقَْد َجاَءهُْم ِمْن َربِِّهُم اْلهَُدى{ 

  [٢٢]النجم: 

ِ  َوقَاَل َرُسولُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ  « .إيَّاُكْم َوالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَْكَذُب اْلَحِديثِ : »-َصلَّى َّللاَّ

.  فَإِْن قِيَل: فَإِنَُّكْم فِي أَْخِذُكْم بَِخبَِر اْلَواِحِد ُمتَّبُِعوَن لِلظَّنِّ

، بَْل لِْلَحقِّ اْلُمتَيَقَِّن، قَاَل تََعالَ  ْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحافِظُوَن{ قُْلنَا: َكًًلً ْلنَا الذِّ ى: }إِنَّا نَْحُن نَزَّ

 [..٢]الحجر: 

.  فَإِْن قِيَل: فَإِنَُّكْم فِي اْلُحْكِم بِاْلبَيِّنَِة َواْليَِميِن َحاِكُموَن بِالظَّنِّ

ا َومَ  َ تََعالَى أََمَرنَا بَِذلَِك نًَصً ، بَْل بِيَقِيٍن أَنَّ َّللاَّ ا َعلَْينَا ِمْن َمِغيِب اِْلَْمِر َشْيٌء إْذ قُْلنَا: َكًًلً

 لَْم نَُكلَّْفهُ..

ُموَك فِيَما َشَجَر بَْينَهُْم ثُمَّ ّل يَِجُدوا  : }فًَل َوَربَِّك ّل يُْؤِمنُوَن َحتَّى يَُحكِّ ُ َعزَّ َوَجلَّ قَاَل َّللاَّ

ا قََضْيَت َويَُسلُِّموا تَْسلِيًما{ ] [ َوهََذا الَِّذي لَْم يَْحُكْم ٤١النساء: فِي أَْنفُِسِهْم َحَرًجا ِممَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بُِحْكِم َرُسوِل َّللاَّ فِيَما َشَجَر ِعْنَدهُ فِيَما بَْيَن النَّاِس إّلَّ َحتَّى  -َصلَّى َّللاَّ

ْم النَّبِيَّ  ُ  -َوافَقَهُ قِيَاٌس أَْو َرْأٌي، أَْو قَْوُل قَائٍِل فَلَْم يَُحكِّ َوَّل َسلََّم لَهُ  - َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ا قََضى بِِه  ًَلةُ َوالسًََّلُم  -تَْسلِيًما، بَْل َوَجَد فِي نَْفِسِه َحَرًجا ِممَّ فََوَربِّنَا َما  -َعلَْيِه الصَّ

 آَمَن..

ا َوَّل َما  نَِّة َما يَُوافِقُهُ نًَصً ا أَْن َّل يُوَجَد فِي اْلقُْرآِن َوالسُّ يَُخالِفُهُ، فَهََذا َمْعُدوٌم ِمْن َوإِمَّ

 اْلَعالِِم َوَّل َسبِيَل إلَى ُوُجوده..

ْطنَا فِي اْلِكتَاِب ِمْن َشْيٍء{ ]اِلنعام:   [ .٢٨قَاَل تََعالَى: }َما فَرَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوقَاَل َرُسوُل َّللاَّ َك َمْن َكاَن َدُعونِي َما تََرَكْتُكْم فَإِنََّما هَلَ : »-َصلَّى َّللاَّ

اْستَطَْعتُْم قَْبلَُكْم بَِكْثَرِة َمَسائِلِِهْم َواْختًَِلفِِهْم َعلَى أَْنبِيَائِِهْم فَإَِذا أََمْرتُُكْم بَِشْيٍء فَأْتُوا ِمْنهُ َما 

ْن أَْن يَأُْمَر بِِه فََصحَّ َضُروَرةً أَنَّهُ َّل يَْخُرُج ُحْكٌم أَبًَدا عَ « َوإَِذا نَهَْيتُُكْم َعْن َشْيٍء فَاْتُرُكوهُ 

ُ تََعالَى َعلَى لَِساِن َرُسولِِه  ًَلةُ َوالسًََّلُم  -َّللاَّ فَيَُكوُن فَْرًضا َما اْستَطَْعنَا ِمْنهُ  -َعلَْيِه الصَّ

ُ تََعالَى َعلَى لَِساِن َرُسولِِه  ًَلةُ َوالسًََّلُم  -أَْو يَْنهَى َعْنهُ َّللاَّ ًما، أَْو فَيَُكوُن َحَرا -َعلَْيِه الصَّ

يِن َّل  َّل يَُكوُن فِيِه أَْمٌر َوَّل نَْهٌي فَهَُو ُمبَاٌح فِْعلُهُ َوتَْرُكهُ، َوبَطََل أَْن تَْنِزَل نَاِزلَةٌ فِي الدِّ

نَِّة  ُ َعزَّ َوَجلَّ أَْن تُوَجَد  -َولَْو ُوِجَدْت  -ُحْكَم لَهَا فِي اْلقُْرآِن َوالسُّ ْن : لََكاَن مَ -َوقَْد أَبَى َّللاَّ

ُ تََعالَى إْذ قَْوله تََعالَى: }َشَرُعوا لَهُْم  يِن َذمَّ َّللاَّ َع فِيهَا ُحْكًما َداِخًًل فِي الدِّ أََراَد أَْن يَُشرِّ

ُ{ ]الشورى:  يِن َما لَْم يَأَْذْن بِِه َّللاَّ  [ ..٢١ِمَن الدِّ
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ُ تََعالَى: }فَاْعتَبُِروا يَا أُولِي اِلَ  [ ؟ قُْلنَا: نََعْم، ٢ْبَصاِر{ ]الحشر: فَإِْن قَالُوا: قَاَل َّللاَّ

[ اُْحُكُموا ٢اْعتَبُِروا َمْعنَاهُ اْعَجبُوا.. َوَما فَِهَم أََحٌد قَطُّ ِمْن " }فَاْعتَبُِروا{ ]الحشر: 

 ُ  لِلشَّْيِء بُِحْكِم نَِظيِرِه، َوهََذا هَُو تَْحِريٌف لِْلَكلِِم َعْن َمَواِضِعِه.. فَإِْن قَالُوا: قَْد قَاَل َّللاَّ

 [ .١١٢تََعالَى: }َوَشاِوْرهُْم فِي اِلَْمِر{ ]آل عمران: 

ُ تََعالَى، يِن بَِما لَْم يَأَْذْن فِيِه َّللاَّ َوَّل  قُْلنَا: نََعْم، فِيَما أُبِيَح لَهُ فِْعلُهُ َوتَْرُكهُ، َّل فِي َشْرِع الدِّ

ُ تََعالَى، َوَّل فِي إبَ  ُ تََعالَى، َوَّل فِي تَْحِريِم فِي إْسقَاِط فَْرٍض فََرَضهُ َّللاَّ َمهُ َّللاَّ اَحِة َما َحرَّ

ُ تََعالَى. ُ تََعالَى، َوَّل فِي إيَجاِب َما لَْم يُوِجْبهُ َّللاَّ  َما أََحلَّهُ َّللاَّ

ِ لَْو يُِطيُعُكْم فِي َكثِيٍر ِمَن اِلَ  ُ تََعالَى: }َواْعلَُموا أَنَّ فِيُكْم َرُسوَل َّللاَّ ْمِر لََعنِتُّْم{ َوقَْد قَاَل َّللاَّ

 [ ..٧]الحجرات: 

 1111]َمْسأَلَة قََضاء اْلقَاِضي َوُهَو غضبان[م

  َوَّل يَْقِضي اْلقَاِضي َوهَُو َغْضبَاُن..

ْحَمِن ْبِن أَبِي بَْكَرةَ َعْن أَبِيِه قَاَل: قَاَل النَّبِيُّ ■ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن َعْبِد الرَّ -َصلَّى َّللاَّ

  «َّل يَْقِضي اْلقَاِضي بَْيَن اْثنَْيِن َوهَُو َغْضبَانُ »: 

 1111]َمْسأَلَة اْلَوَكالَة ِعْند اْلُحْكِم[م

، َوَعلَى تَقَاِضيِه،  َوَّل تَُجوُز اْلَوَكالَةُ ِعْنَد اْلَحاِكِم إّلَّ َعلَى َجْلِب اْلبَيِّنَِة، َوَعلَى طَلَِب اْلَحقِّ

ِل.-َوَعلَى تَقَاِضي اْليَِميِن   : ِِلَنَّ ُكلَّ هََذا بِيَِد اْلَوِكيِل َمقَاُم يَِد اْلُمَوكِّ

ِ »َوقَْد  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -بََعَث َرُسوُل َّللاَّ َعلِيًًا إلَى اْليََمِن لِقَْبِض َحقِّ َذِوي  -َصلَّى َّللاَّ

[ ١٢١اِميَن بِاْلقِْسِط{ ]النساء: ، َوقَاَل تََعالَى: }ُكونُوا قَوَّ « اْلقُْربَى ِمْن ُخْمِس اْلُخْمسِ 

.  َوِمْن اْلقِيَاِم بِاْلقِْسِط طَلَُب َحقِّ ُكلِّ ِذي َحقٍّ

ْنَكاِر[م ْقَراِر َواإْلِ  1111]َمْسأَلَة التَّْوِكيُل َعلَى اإْلِ

ْنَكاِر أَْصًًل، َوَّل يُْقبَُل إْنَكاُر أَحَ  ْقَراِر َواْْلِ ٍد َعْن أََحٍد، َوَّل َوَّل يَُجوُز التَّْوِكيُل َعلَى اْْلِ

 إْقَراُر أََحٍد َعلَى أََحٍد، َوَّل بُدَّ ِمْن قِيَاِم اْلبَيِّنَِة ِعْنَد اْلَحاِكِم َعلَى إْقَراِر اْلُمقِرِّ نَْفِسِه أَوْ 

 إْنَكاِرِه.

ِ تََعالَى: }َوّل تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إِّل َعلَْيهَا َوّل تَ -بُْرهَاُن َذلَِك  ِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر : قَْوُل َّللاَّ

 [ ..١٤٦أُْخَرى{ ]اِلنعام: 

 1111]َمْسأَلَةٌ اْلقََضاُء َعلَى اْلَغائِِب[م

ِ{ ]النساء:  اِميَن بِاْلقِْسِط ُشهََداَء ّلِِلَّ َ تََعالَى يَقُوُل: }ُكونُوا قَوَّ َوَجْدنَا َّللاَّ [ فَلَْم ١٢١ََ

 يَُخصَّ تََعالَى َحاِضًرا ِمْن َغائٍِب.

ِ{ ]الطًلق: َوقَاَل تَعَ   [ فَلَْم يَُخصَّ تََعالَى َحاِضًرا ِمْن َغائٍِب.٢الَى: }َوأَقِيُموا الشَّهَاَدةَ ّلِِلَّ

 فََصحَّ ُوُجوُب اْلُحْكِم َعلَى اْلَغائِِب َكَما هَُو َعلَى اْلَحاِضِر.

ًَلِل أَْعَظَم ِمْن فِْعِل َحاِكٍم َشِهَد ِعْنَدهُ اْلُعُدولُ  بِأَنَّ فًَُلنًا اْلَغائَِب قَتََل  َوَما نَْدِري فِي الضَّ

ةَ أَْو تََملََّكهَا، أَْو أَنَّهُ طَلََّق اْمَرأَتَهُ ثًََلثً  ا، أَْو َزْيًدا َعْمًدا أَْو َخطَأً، أَْو أَنَّهُ َغَصَب هَِذِه اْلُحرَّ

فًََل يَْلتَفُِت إلَى ُكلِّ َذلَِك َوتَْبقَى  أَنَّهُ َغَصَب هَِذِه اِْلََمةَ ِمْن هََذا، أَْو تََملََّك َمْسِجًدا أَْو َمْقبََرةً،

ًَلُل اْلُمبِيُن،  ةُ َواْلفَْرُج اْلَحَراُم، َواْلَماُل اْلَحَراُم، أََّل إنَّ هََذا هَُو الضَّ فِي ِمْلِكِه اْلُحرَّ
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 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِ  -َواْلَجْوُر اْلُمتَيَقَُّن.. َوقَْد َصحَّ َعْن َرُسوِل َّللاَّ اْلُحْكُم َعلَى  -ِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

وا، فَأَْتبََعهُمْ  َعاَء َوَسَملُوا أَْعيُنَهُْم َوفَرُّ  اْلَغائِِب َكَما َحَكَم َعلَى اْلُعَرنِيِّيَن الَِّذيَن قَتَلُوا الرِّ

بِأَْن  -ُغيٌَّب  َوهُمْ  -َحتَّى أُْدِرُكوا َواْقتَصَّ ِمْنهُْم. َوَعلَى أَْهِل َخْيبََر  -َوهُْم ُغيٌَّب  -بِقَائٍِف 

ِ ْبِن َسْهٍل  ُ َعْنهُ  -يُقِيَم اْلَحاِرثِيُّوَن أَْولِيَاُء َعْبِد َّللاَّ اْلبَيِّنَةَ أَْو يَْحلُِف َخْمُسوَن  -َرِضَي َّللاَّ

  ِمْنهُْم َعلَى قَاتِلِِه ِمْن أَْهِل َخْيبَرَ 

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، يُْقَضى َعلَى اْلَغائِِب َكَما يُْقَضى َعلَى ا■ ْلَحاِضِر.) قَْوُل الشَّافِِعيِّ

 َوأَْصَحابِِهَما(

 َّل يُْقَضى َعلَى َغائٍِب.)ابن شبرمة وسفيان وّل يصح عن شريح(■ 

 َّل يُْقَضى َعلَى َغائٍِب إّلَّ فِي بَْعِض اْلَمَواِضِع.)أبو حنيفة وأصحابه(■ 

وِر، إّلَّ أَْن يَُكوَن َغائِبًا  يُْقَضى َعلَى اْلَغائِِب فِي ُكلِّ َشْيءٍ ■  إّلَّ فِي اِْلَْرِضيَن، َوالدُّ

 َغْيبَةً طَِويلَةً.)مالك(

َمْن َغاَب بَِحْيُث َّل يُْعَرُف، فَإِنَّهُ يُْنفُِق ِمْن َمالِِه َعلَى َزْوَجتِِه َوأََصاِغِر َولَِدِه، َوَعلَى ■ 

 -َوإِْن ُكنَّ بَالَِغاٍت َغْيَر َزِمنَاٍت  -ى بَنَاتِِه اِْلَْبَكاِر َوَعلَ  -إْن َكانُوا َزْمنَى  -أََكابِِر َولَِدِه 

ِمنَْيِن  -َوَعلَى أَبََوْيِه  ِمْن طََعاِمِه َوَزْيتِِه َوثِيَابِِه الَِّذي تََشاَكَل لِبَاُس َمْن  -اْلفَقِيَرْيِن الزَّ

لَِك أَْلبَتَّةَ َعقَاٌر، َوَّل ُعُروٌض، َوَّل َذَكْرنَا، َوِمْن َدَراِهِمِه َوَدنَانِيِرِه، َوَّل يُبَاُع فِي ذَ 

ْيِت َوالنَّاضِّ َوالثِّيَاِب  َوِديَعةً ِعْنَد ُمقِرٍّ  -َحيََواٌن، َوَسَواٌء َكاَن َما َذَكْرنَا ِمْن الطََّعاِم َوالزَّ

، أَْو فِي َمْنِزِل اْلَغائِِب .)الحنفية(  أَْو َغْيِر ُمقِرٍّ

 -األحاديث واآلثار:

ِ »َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت: َعْن ■  ُ  -َجاَءْت ِهْنُد بِْنُت ُعْتبَةَ إلَى َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

يٌك َشِحيٌح، َّل يُْعِطينِي َما  -َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  فَقَالَْت: إنَّ َزْوِجي أَبَا ُسْفيَاَن َرُجٌل ِمسِّ

ِ  يَْكفِينِي َوبَنِي، أَفَآُخُذ ِمنْ  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َمالِِه َوهَُو َّل يَْعلَُم؟ فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«): ُخِذي َما يَْكفِيِك َوبَنِيِك بِاْلَمْعُروفِ -

 قال المؤلف:وهذا حكم على غائب.

َونَِكايٍَة فِي اْلَعُدوِّ فََغنُِموا  أَنَّ َرُجًًل َكاَن َمَع أَبِي ُموَسى اِْلَْشَعِريِّ َوَكاَن َذا َصْوتٍ ■ 

فَأَْعطَاهُ أَبُو ُموَسى اِْلَْشَعِريُّ بَْعَض َسْهِمِه فَأَبَى أَْن يَأُْخَذ إّلَّ َجِميًعا، فََضَربَهُ ِعْشِريَن 

ِ: َسْوطًا َوَحلََق َرْأَسهُ، فََجَمَع َشْعَرهُ َوَرَحَل إلَى ُعَمَر فََدَخَل َعلَْيِه، قَاَل َجِريُر بْ  ُن َعْبِد َّللاَّ

َوأَنَا أَْقَرُب النَّاِس َمْجلًِسا ِمْن ُعَمَر، فَأَْخَرَج َشْعَرهُ فََضَرَب بِِه َصْدَر ُعَمَر، َوقَاَل: أََما 

ِ لَْوَّل النَّاُر؟ فَقَاَل: ُكْنت َذا َصْوٍت َونَِكايَةٍ  ِ لَْوَّل فَقَاَل ُعَمُر: لَْوَّل َماَذا؟ َصَدَق َوَّللَاَّ  َوَّللَاَّ

تَهُ َعلَى ُعَمَر. فََكتََب ُعَمُر إلَى أَبِي ُموَسى: إنَّ فًَُلنًا قَِدَم َعلَيَّ  ، ثُمَّ قَصَّ قِصَّ فِي اْلَعُدوِّ

فَأَْخبِْرنِي بَِكَذا َوَكَذا، فَإِْن ُكْنت فََعْلت َذلَِك بِِه فََعَزْمت َعلَْيك إْن ُكْنت فََعْلت بِِه َذلَِك فِي 

َعَزْمت َعلَْيك لََما َجلَْست لَهُ فِي َمَْلٍ ِمْن النَّاِس َحتَّى يَْقتَصَّ ِمْنك، َوإِْن َمَْلٍ ِمْن النَّاِس، فَ 

ُكْنت فََعْلت بِِه َذلَِك فِي َخًَلٍء لََما َجلَْست لَهُ فِي َخًَلٍء َحتَّى يَْقتَصَّ ِمْنك فَقَاَل لَهُ النَّاُس: 

ِ َّل أََدُعهُ  ا قََعَد أَبُو ُموَسى لِْلقَِصاِص َرفََع َرْأَسهُ إلَى  اُْعُف َعْنهُ فَقَاَل: َّل َوَّللَاَّ ِِلََحٍد، فَلَمَّ
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َماِء َوقَاَل: اللَّهُمَّ قَْد َعفَْوت َعْنهُ.  السَّ

َعبَايَةُ ْبُن ِرفَاَعةَ ْبِن َرافِِع ْبِن َخِديٍج قَاَل: بَلََغ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب أَنَّ َسْعَد ْبَن أَبِي ■ 

َد ْبَن َوقَّاٍص اتَّخَ  ْوُت فَأَْرَسَل إلَْيِه ُعَمُر فََحَرقَهُ، َوأَْرَسَل ُمَحمَّ َذ بَابًا َوقَاَل: اْنقَطََع الصَّ

َمْسلََمةَ اِْلَْنَصاِريَّ َوأََخَذ بِيَِد َسْعٍد َوأَْخَرَجهُ َوأَْجلََسهُ َوقَاَل: هُنَا اْجلِْس لِلنَّاِس، فَاْعتََذَر 

 َما تََكلََّم بَِذلَِك. إلَْيِه َسْعٌد َوَحلََف أَنَّهُ 

ْعبِيَّ قَاَل: َكتََب ُعَمُر إلَى أَبِي ُموَسى: أَنَّهُ بَلََغنِي أَنَّ نَاًسا ِمْن قِبَلِك َدَعْوا بَِدْعَوى ■  الشَّ

اِمِهْم َحتَّى اْلَجاِهلِيَِّة: يَا آَل َضبَّةَ، فَإَِذا أَتَاك ِكتَابِي هََذا فَأَْنِهْكهُْم ُعقُوبَةً فِي أَْمَوالِِهْم َوأَْجسَ 

قُوا، إْذ لَْم يَْفقَهُوا.)صحيح(  يُفَرِّ

َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب قَاَل: قََضى ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب، َوُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن فِي اْلَمْفقُوِد: ■ 

ُج.)صحيح( أَنَّ اْمَرأَتَهُ تَتََربَُّص أَْربََع ِسنِيَن َوأَْربََعةَ أَْشهٍُر َوَعْشًرا، ثُمَّ   تَتََزوَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن ُجَحْيفَةَ َعْن َعلِيٍّ " أَنَّ النَّبِيَّ ■  قَاَل لَهُ فِي َحِديٍث  -َصلَّى َّللاَّ

ِل َحتَّى تَْسَمَع ِمْن اْْلَخِر، فَإِنَّهُ أَْحرَ » ى فَإَِذا َجلََس بَْيَن يََدْيَك اْلَخْصَماِن فًََل تَْقِض لِْْلَوَّ

 اْلقَاِسُم ْبُن ِعيَسى ْبِن إْبَراِهيَم الطَّائِيُّ َمْجهُوٌل(«) أَْن يَْثبَُت لََك اْلقََضاءُ 

ِ »َعْن َحنَِش ْبِن اْلُمْعتَِمِر َعْن ■  ُ  -َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل: بََعثَنِي َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ تُْرِسلُنِي َوأَنَا َحِديُث السِّنِّ َّل  إلَى اْليََمنِ  -َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  قَاِضيًا، فَقُْلُت: يَا َرُسوَل َّللاَّ

َ َعزَّ َوَجلَّ َسيَْهِدي قَْلبََك َويُثَبُِّت لَِسانََك، فَإَِذا َجلََس بَْيَن  ِعْلَم لِي بِاْلقََضاِء، فَقَاَل: إنَّ َّللاَّ

ِل، فَإِنَّهُ أَْحَرى يََدْيَك اْلَخْصَماِن فًََل تَْقِضيَنَّ َحتَّى تَ  ْسَمَع ِمْن اْْلَخِر َكَما َسِمْعَت ِمْن اِْلَوَّ

، قَاَل: فََما ِزْلت قَاِضيًا َوَما َشَكْكت فِي قََضاٍء بَْعُد.)ضعيف() « أَْن يَتَبَيََّن لََك اْلقََضاءُ 

 ُمْعتَِمِر َساقِطٌ ُمطََّرٌح(َشِريك ُمَدلٌِّس، َوِسَماَك ْبَن َحْرٍب يَْقبَُل التَّْلقِيَن، َوَحنَُش ْبُن الْ 

َعْن َحنَِش ْبِن اْلُمْعتَِمِر، قَاَل: إنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب قَِدَم اْليََمَن فَاْختُِصَم إلَْيِه فِي أََسٍد ■ 

اْْلَخُر بِثَالٍِث َسقَطَ فِي بِْئٍر فَاْجتََمَع النَّاُس إلَْيهَا، فََسقََط فِيهَا َرُجٌل فَتََعلََّق بِآَخَر؛ َوتََعلََّق 

ِل، فَقََضى فِي َذلَِك بِِديَتَْينِ   َوتََعلََّق الثَّالُِث بَِرابٍِع فََسقَطُوا ُكلُّهُْم، فَطُلِبَْت ِديَاتُهُْم ِمْن اِْلَوَّ

ِل ُرْبُع ِديٍَة؛ ِِلَنَّهُ هَلََك فَْوقَهُ ثًََل  ثَةٌ، َوُسُدٍس َعلَى َمْن َحَضَر اْلبِْئَر ِمْن النَّاِس: فَلِْْلَوَّ

، َولِلثَّانِي ثُلُُث ِديٍَة؛ ِِلَنَّهُ هَلََك فَْوقَهُ اْثنَاِن، َولِلثَّالِِث نِْصُف ِديَِة ِِلَنَّهُ هَلََك فَْوقَهُ َواِحدٌ 

ابِِع ِديَةٌ  ِ  -َولِلرَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -فَأُْخبَِر َرُسوُل َّللاَّ : هَُو فَقَالَ »بِقََضاِء َعلِيٍّ  -َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف()سماك ضعيف(«)َما قََضى بَْينَُكمْ 

ْمنَا لََما َكاَن لَهُْم بِهَا ُمتََعلٌِّق أَْصًًل؛ ِِلَنَّهُ لَْيسَ  ْت اِْلَْخبَاُر الَّتِي قَدَّ  قال المؤلف: ثُمَّ لَْو َصحَّ

بَِدْعَوى َخْصِمِه  فِيهَا: أَْن َّل يُْقَضى َعلَى َغائٍِب، بَْل فِيهَا: أَْن َّل يُْقَضى َعلَى َحاِضرٍ 

تِِه  َوهََذا َشْيٌء َّل نَُخالِفُهُْم فِيِه ، َوَّل يَُجوُز أَْن يُْقَضى َعلَى َحاِضٍر َوَّل  -ُدوَن َسَماِع ُحجَّ

ُ تََعالَى بِِه ِمْن اْلبَيِّنَِة اْلَعاِدلَِة فَقَْط، فَظَهَرَ  َعِظيُم  َغائٍِب بِقَْوِل َخْصِمِه، َولَِكْن بِاَلَِّذي أََمَر َّللاَّ

 تَْمِويِهِهْم بِاْلبَاِطِل ..

َعْن َعْمِرو ْبِن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن قَاَل: أَتَى ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َرُجٌل قَْد فُقِئَْت َعْينُهُ فَقَاَل ■ 

ّلَّ َما أََرى لَهُ ُعَمُر: تُْحِضُر َخْصَمك فَقَاَل لَهُ: يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن أََما بِك ِمْن اْلَغَضِب إ

فَقَاَل لَهُ ُعَمُر: فَلََعلَّك قَْد فَقَأْت َعْينَْي َخْصِمك َمًعا، فََحَضَر َخْصُمهُ قَْد فُقِئَْت َعْينَاهُ َمًعا، 
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ِد اْلِغفَاِريِّ  ةَ اْْلَخِر بَاَن اْلقََضاُء .)ضعيف() ِمْن طَِريِق ُمَحمَّ فَقَاَل ُعَمُر: إَذا َسِمْعت ُحجَّ

ِ تََعالَى  -ي ِذْئٍب اْلُجهَنِيُّ َعْن اْبِن أَبِ  ثُمَّ َعْن َعْمِرو ْبِن  -َوَّل يُْدَرى َمْن هَُما فِي َخْلِق َّللاَّ

 َولَْم يُولَْد َعْمٌرو إّلَّ لَْيلَةَ َمْوِت ُعَمَر( -ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن َعْن ُعَمَر 

 1111َغْيِرَها ثُمَّ أَتَى ُهَو بِبَيِّنَِة َعْدٍل[م ]َمْسأَلَة قُِضَي َعلَْيِه بِبَيِّنَِة َعْدٍل بَِغَراَمٍة أَوْ 

 قَْد َوُكلُّ َمْن قُِضَي َعلَْيِه بِبَيِّنَِة َعْدٍل بَِغَراَمٍة أَْو َغْيِرهَا، ثُمَّ أَتَى هَُو بِبَيِّنَِة َعْدٍل: أَنَّهُ َكانَ 

: ُردَّ  َعلَْيِه َما َكاَن َغِرَم، َوفُِسَخ َعْنهُ اْلقََضاُء أَدَّى َذلَِك اْلَحقَّ أَْو بَِرَئ ِمْن َذلَِك اْلَحقِّ

ًّل  ُل ِِلَنَّهُ َحقٌّ ظَهََر لَْم يَُكْن فِي ِعْلِم اْلبَيِّنَِة الَّتِي َشِهَدْت أَوَّ ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -اِْلَوَّ  َوبِاّلَِلَّ

 1111لَِّف اْلُمدَِّعي اْلبَيِّنَةَ[م]َمْسأَلَة ادََّعى َعلَى أََحٍد َوأَْنَكَر اْلُمدََّعى َعلَْيِه فَكُ 

َوُكلُّ َمْن ادََّعى َعلَى أََحٍد َوأَْنَكَر اْلُمدََّعى َعلَْيِه فَُكلَِّف اْلُمدَِّعي اْلبَيِّنَةَ فَقَاَل: لِي بَيِّنَةٌ 

هُ: إْن ِشْئت فََدْع تَْحلِيفَهُ َغائِبَةٌ، أَْو قَاَل: َّل أَْعِرُف لِنَْفِسي بَيِّنَةً، أَْو قَاَل: َّل بَيِّنَةَ لِي قِيَل لَ 

 َحتَّى تُْحِضَر بَيِّنَتَك أَْو لََعلَّك تَِجُد بَيِّنَةً، َوإِْن ِشْئت َحلَْفته َوقَْد َسقَطَ ُحْكُم بَيِّنَتِك اْلَغائِبَةِ 

لَْيِه، لَْيَس لَك إّلَّ هََذا ُجْملَةً، فًََل يُْقَضى لَك بِهَا أَبًَدا، َوَسقَطَ ُحْكُم بَيِّنٍَة تَأْتِي بِهَا بَْعَد هََذا عَ 

َولَْم يُْلتَفَْت لَهُ إلَى بَيِّنٍَة فِي تِْلَك الدَّْعَوى بَْعَدهَا،  -فَقَْط، فَأَيُّ اِْلَْمَرْيِن اْختَاَر قُِضَي لَهُ بِِه 

ةَ اْلِعْلِم َويَقِينَهُ: أَنَّهُ َحلََف َكاِذبًا فَيُ  ْقَضى َعلَْيِه بِاْلَحقِّ أَْو إّلَّ أَْن يَُكوَن تََواتٌُر يُوِجُب ِصحَّ

، َوَمالٍِك، َوأَحْ  ا قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيِّ َمَد، يُقِرُّ بَْعَد أَْن َحلََف فَيَْلَزُمهُ َما أَقَرَّ بِِه.. َوأَمَّ

اْلَعاِدلَةُ َخْيٌر ِمْن اْليَِميِن اْلفَاِجَرِة، فِي قََضائِِهْم بِاْلبَيِّنَِة بَْعَد يَِميِن اْلُمْنِكِر، فَإِنَّ قَْولَهُْم: اْلبَيِّنَةُ 

، َوأَنَّ يَِميَن اْلَحالِِف فَاِجرَ  ِ َعزَّ َوَجلَّ ةٌ بًَِل فَقَْوٌل َصِحيٌح لَْو أَْيقَنَّا أَنَّ اْلبَيِّنَةَ َعاِدلَةٌ ِعْنَد َّللاَّ

ا إَذا لَْم يُوقِْن أَنَّ اْلبَيِّنَةَ َصاِدقَةٌ، َوَّل أَ  ، َوأَمَّ نَّ اْليَِميَن فَاِجَرةٌ، فَلَْيَسْت الشَّهَاَدةُ أَْولَى َشكٍّ

ْدُق فِي ِكلَْيِهَما ُمْمِكٌن َواْلَكِذُب فِي ِكلَْيِهَما ُمْمِكٌن، إّلَّ بِنَصِّ قُْرآٍن أَْو  ِمْن اْليَِميِن، إْذ الصِّ

 ُسنٍَّة تَأُْمُرنَا بِإِْنفَاِذ اْلبَيِّنَِة..

 -أقوال الفقهاء:

 و قول:ابن أبي ليلى َوأَبي ُعبَْيٍد، َوأَبُي ُسلَْيَماَن، وأهل الظاهر.قول المؤلف ه■

، َواللَّْيُث ْبُن َسْعٍد. َوبِِه يَقُوُل ■ تقبل البينة ولو كانت بعد اليمين.)شريح وُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ

، َوأَْحَمُد، َوإِْسَحاُق(  أَبُو َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيُّ

ا إْن  إْن َعَرَف الطَّالِبُ ■  أَنَّ لَهُ بَيِّنَةً فَاْختَاَر تَْحلِيَف اْلَمْطلُوِب فَقَْد َسقَطَ ُحْكُم بَيِّنَتِِه،َوأَمَّ

 لَْم يَْعِرْف أَنَّ لَهُ بَيِّنَةً فَاْختَاَر تَْحلِيَف اْلَمْطلُوِب فََحلََف، ثُمَّ َوَجَد بَيِّنَةً، فَإِنَّهُ يُْقَضى لَهُ 

 بِهَا.)مالك(

الُِب: إنَّ لَهُ بَيِّنَةً بَِعيَدةً َولَِكْن أَْحلِْفهُ لِي اْْلَن، ثُمَّ إْن َحَضَرْت بَيِّنَتِي أَتَْيت إْن قَاَل الطَّ ■ 

بِهَا،فَإِنَّهُ يَُجاُب إلَى َذلَِك َويَْحلُِف لَهُ اْلَمْطلُوُب، ثُمَّ يُْقَضى لَهُ بِبَيِّنَتِِه إَذا أَْحَضَرهَا.)روى 

 عن شريح ومالك(

 -آلثار:األحاديث وا

ِ »َعْن ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْلقََمةَ ْبِن َوائِِل ْبِن ُحْجٍر قَاَل ُكْنُت ِعْنَد َرُسوِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَأَتَاهُ َرُجًَلِن يَْختَِصَماِن فِي أَْرٍض فََذَكَر أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

يَْعنِي بَِما لِي قَاَل  -: بَيِّنَتَُك؟ قَاَل: لَْيَس لِي بَيِّنَةٌ، قَاَل: يَِمينُهُ قَاَل: إَذا يَْذهَُب بِهَا لِلطَّالِبِ 
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 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ  صحيح(«): لَْيَس لََك إّلَّ َذلِكَ -َصلَّى َّللاَّ

الِِب بَْعَد يَِميِن اْلَمْطلُوِب بِالتََّواتُِر، َوبِِعْلِم قال المؤلف: فَإِْن قِيَل: فَإِنَُّكْم تَْحُكُموَن لِلطَّ 

 اْلَحاِكِم َوبِإِْقَراِرِه.

، َويَقِيُن اْلَحقِّ فُِرَض إْنفَاُذهُ، َولَيْ  َسْت قُْلنَا: نََعْم، َوُكلُّ هََذا لَْيَس بِبَيِّنٍَة، لَِكنَّهُ بِيَقِيِن اْلَحقِّ

يُْمِكُن أَْن يَُكونُوا َكاِذبِيَن، أَْو ُمَغفَّلِيَن، َولَْوَّل النَّصُّ بِقَبُولِِهْم  َشهَاَدةُ اْلُعُدوِل َكَذلَِك، بَلْ 

 َوبِاْليَِميِن َما َحَكْمنَا بَِشْيٍء ِمْن َذلَِك بِِخًَلِف يَقِيِن اْلِعْلِم.

 1111]َمْسأَلَة لَْم يَُكْن لِلطَّالِِب بَيِّنَةٌ َوأَبَى اْلَمْطلُوُب ِمْن اْليَِميِن[م

 -أََحبَّ أَْم َكِرهَ  -فَإِْن لَْم يَُكْن لِلطَّالِِب بَيِّنَةٌ َوأَبَى اْلَمْطلُوُب ِمْن اْليَِميِن: أُْجبَِر َعلَْيهَا 

بِاِْلََدِب، َوَّل يُْقَضى َعلَْيِه بِنُُكولِِه فِي َشْيٍء ِمْن اِْلَْشيَاِء أَْصًًل، َوَّل تَُردُّ اْليَِميُن َعلَى 

 تَّةَ.الطَّالِِب أَْلبَ 

: َوِهَي اْلقََساَمةُ: فِيَمْن ُوِجَد َمْقتُوًّل، -َوَّل تَُردُّ يَِميٌن أَْصًًل، إّلَّ فِي ثًََلثَِة َمَواِضَع فَقَْط 

 ِ يَةَ، فَإ ْن فَإِنَّهُ إْن لَْم تَُكْن ِِلَْولِيَائِِه بَيِّنَةٌ َحلََف َخْمُسوَن ِمْنهُْم، َواْستََحقُّوا اْلقَِصاَص أَْو الدِّ

 بَْوا َحلََف َخْمُسوَن ِمْن اْلُمدََّعى َعلَْيِهْم َوبَِرئُوا، فَإِْن نََكلُوا أُْجبُِروا َعلَى اْليَِميِن أَبًَدا ..أَ 

ْيِن َواْلَمْوِضُع الثَّانِي: اْلَوِصيَّةُ فِي السَّفَِر، َّل يَْشهَُد َعلَْيهَا إّلَّ ُكفَّاٌر، َوأَنَّ الشَّاِهَدْيِن اْلَكافِرَ 

اِن َمَع َشهَاَدتِهَما، فَإِْن نََكًَل لَْم يُْقَض بَِشهَاَدتِهَما، فَإِْن قَاَمْت بَْعَد َذلَِك بَيِّنَةٌ ِمْن اْلُمْسلِِم يَْحلِفَ 

َّلِن، فَإِْن نََكًَل بَطَلَتْ   َحلََف اْثنَاِن ِمْنهُْم َمَع َشهَاَدتِِهَما، َوُحِكَم بِهَا، َوفُِسَخ َما َشِهَد بِِه اِْلَوَّ

ُل َكَما ُحِكَم بِِه ..َواْلَمْوِضُع الثَّالُِث: َمْن قَاَم لَهُ بَِدْعَواهُ َشاِهٌد َشهَادَ  تُهَما، َوبَقَِي اْلُحْكُم اِْلَوَّ

َواِحٌد َعْدٌل، أَْو اْمَرأَتَاِن َعْدلَتَاِن، فَيَْحلُِف َويُْقَضى لَهُ، فَإِْن نََكَل َحلََف اْلُمدََّعى َعلَْيِه 

َكَل أُْجبَِر َعلَى اْليَِميِن أَبًَدا، فَهََذا َمَكاٌن يَْحلُِف فِيِه الطَّالُِب فَإِْن نََكَل َردَّ َوبَِرَئ، فَإِْن نَ 

َعلَْيِه اْلَمْطلُوُب.. َونَْحُن نَقُوُل: إنَّ نُُكوَل النَّاِكِل َعْن اْليَِميِن فِي ُكلِّ َمْوِضٍع َوَجبَْت َعلَْيِه 

ِ يُوِجُب أَْيًضا َعلَْيِه ُحْكًما مَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ا َوهَُو اِْلََدُب الَِّذي أََمَر بِِه َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ُ تََعالَى  -َعلَى ُكلِّ َمْن أَتَى ُمْنَكًرا قََدْرنَا َعلَى تَْغيِيِرِه بِاْليَِد  - ا أَْوَجبَهُ َّللاَّ َوهَُو بِاْمتِنَاِعِه ِممَّ

َجَب تَْغيِيُرهُ بِاْليَِد فَبَطََل تَْمِويهُهُْم بِاْْليَِة فِي َغْيِر َمْوِضِعهَا.. َعلَْيِه قَْد أَتَى ُمْنَكًرا فَوَ 

َوقَال)أى من يقول بالقضاء بالنكول(َ: هَُو قَْوٌل ُرِوَي َعْن ُعْثَماَن، َواْبِن ُعَمَر، َواْبِن 

 ِ ةَ فِي أََحٍد ُدوَن َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعبَّاٍس، َوأَبِي ُموَسى، فًََل ُحجَّ  .-َصلَّى َّللاَّ

، َواْلِمْقَداِد ْبِن اِْلَْسَوِد، َوأُبَيِّ ْبِن َكْعٍب،  فََكْيَف َوقَْد ُرِوَي ِخًَلُف هََذا َعْن ُعَمَر، َوَعلِيٍّ

ُ َعْنهُْم  -َوَزْيِد ْبِن ثَابٍِت  قَْوِل بَْعٍض  فََما الَِّذي َجَعَل قَْوَل بَْعِضِهْم أَْولَى ِمنْ  -َرِضَي َّللاَّ

ةَ لَهُْم فِيِه؛ ِِلَنَّ قَْولَهُْم: إنَّ النُّكُ  ، َوَّل ُحجَّ ا َخبَُر اْليَِميِن َمَع الشَّاِهِد: فََحقٌّ وَل ِمْنهُْم... َوأَمَّ

ُكُل اْلَمْرُء يَقُوُم َمقَاَم الشَّاِهِد: بَاِطٌل، لَْم يَأِْت بِِه قَطُّ قُْرآٌن، َوَّل ُسنَّةٌ، َوَّل َمْعقُوٌل، َوقَْد يَنْ 

ْهَرِة، َوإِّلَّ فََمْن اْستََجاَز أَْكَل اْلَماِل اْلَحَراِم بِاْلبَاِطِل فًََل  َعْن اْليَِميِن تََصاُونًا َوَخْوَف الشُّ

 يُْنَكُر ِمْنهُ أَْن يَْحلَِف َكاِذبًا.

ا أَتَى اْلُمدَِّعي بَِشاِهٍد َوإِنََّما اْلبَيِّنَةُ َعلَى اْلُمدَِّعي، فَلَْم يَِجْب بَْعُد َعلَى اْلُمْنكِ  ِر يَِميٌن، فَلَمَّ

 -َواِحٍد: َكاَن بَْعُد ُحْكِم طَلَبِِه اْلبَيِّنَةَ، َولَْم يَِجْب بَْعُد يَِميٌن َعلَى اْلَمْطلُوِب، فََحَكَم النَّبِيُّ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ا لِ  -َصلَّى َّللاَّ ْليَِميِن َعلَْيِه، فَإِْن أَبَى فَقَْد أَْسقَطَ لِلطَّالِِب بِيَِمينِِه اْبتَِداًء َّل َرًدً
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يُن ُحْكَم َشاِهِدِه، َوإَِذا أَْسقَطَ ُحْكَم َشاِهِدِه فًََل بَيِّنَةَ لَهُ، َوإِْذ َّل بَيِّنَةَ لَهُ: فَاْْلَن َوَجبَْت اْليَمِ 

  َعلَى اْلَمْطلُوِب، َّل أَنَّ هَاهُنَا َردَّ يَِميٍن أَْصًًل 

 -أقوال الفقهاء:

قول المؤلف هو قول الحكم بن عتيبة وأبي سليمان وأهل الظاهر ، َوهَُو قَْوُل َمالٍِك ■

َك فِيَمْن ادََّعْت َعلَْيِه اْمَرأَتُهُ طًََلقًا َوأََمتُهُ أَْو َعْبُدهُ َعتَاقًا َوأَقَاُموا َشاِهًدا َواِحًدا َعْدًّل بَِذلِ 

يُْقَضى َعلَْيِه بِالنُُّكوِل، َوَّل بَِردِّ اْليَِميِن، لَِكْن يُْسَجُن أَبًَدا َحتَّى  أَنَّهُ يَْلَزُمهُ اْليَِميُن، َوأَنَّهُ َّل 

 يَْحلَِف.

إْن نََكَل اْلُمدََّعى َعلَْيِه َعْن اْليَِميِن قُِضَي َعلَْيِه بَِدْعَوى الطَّالِِب ُدوَن أَْن يَْحلَِف.)شريح ■ 

 ِد قَْولَْيِه(وأَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل، َوإِْسَحاُق فِي أَحَ 

يُْقَضى َعلَى النَّاِكِل َعْن اْليَِميِن فِي ُكلِّ َشْيٍء ِمْن اِْلَْمَواِل َواْلفُُروِج، َواْلقَِصاِص فِيَما ■ 

ُدوَن النَّْفِس، َحاَشا اْلقَِصاَص فِي النَّْفِس فًََل يُْقَضى فِيِه بِنُُكوِل اْلَمْطلُوِب، َوَّل تَُردُّ 

.)أبو حنيفة(اْليَِميُن َعلَى الطَّ   الِِب، لَِكْن يُْسَجُن اْلَمْطلُوُب َحتَّى يَْحلَِف أَْو يُقِرَّ

يْقِضي فِي النُُّكوِل فِي ُكلِّ َشْيٍء، َوفِي اْلقَِصاِص فِي النَّْفِس َوَما ُدوَن النَّْفِس.)زفر ■ 

ٍد فِي أََحِد قَْولَْيِهَما(  َوهَُو قَْوُل أَبِي يُوُسَف، َوُمَحمَّ

النُُّكوِل فِي ُكلِّ َشْيٍء َحاَش اْلقَِصاَص فِي النَّْفِس َوفِيَما ُدونَهَا، فَإِنَّهُ يَْلَزُم يُْقَضى بِ ■ 

يَةُ بِالنُُّكوِل فِي ُكلِّ َذلَِك َوَّل يُقَصُّ ِمْنهُ.)أبو يوسف ومحمد بن الحسن في  اِْلَْرُش َوالدِّ

 قول آخر(

َما فِيِه اْلقَْطُع َوَّل بَيِّنَةَ لَهُ: َحلََف اْلَمْطلُوُب َوبَِرَئ،  َمْن ادََّعى َعلَى آَخَر أَنَّهُ َسَرَق ِمْنهُ ■ 

فَإِْن نََكَل َغِرَم اْلَماَل َوَّل قَْطَع َعلَْيِه، َوَّل يُْقَضى َعلَْيِه بِالنُُّكوِل َحتَّى يَْدُعَوهُ إلَى اْليَِميِن 

اٍت ،  ثًََلَث َمرَّ

 أبو حنيفة وأصحابه(فَإِْن أَبَى َوتََماَدى قُِضَي َعلَْيِه.)

إْن ُوِجَد قَتِيٌل فِي َمَحلَِّة قَْوٍم فَادََّعى أَْولِيَاُؤهُ َعلَْيِهْم قَْتلَهُ َوَّل بَيِّنَةَ لَهُْم: َحلََف َخْمُسوَن ■ 

يَةَ، فَإِْن نََكلُوا قُتِلُوا قَِصاًصا.)الحسن بن  ِ َما قَتَْلنَاهُ، ثُمَّ يَْغَرُموَن الدِّ  حي(ِمْنهُْم بِاّلَِلَّ

َمْن ادََّعى َحقًًا ِمْن َماٍل َعلَى ُمْنِكٍر َوأَقَاَم َشاِهًدا َواِحًدا َحلََف َمَع َشاِهِدِه، فَإِْن أَبَى قِيَل ■ 

لِْلَمْطلُوِب اْحلِْف فَتَْبَرْأ، فَإِْن نََكَل قُِضَي َعلَْيِه بَِما َشِهَد بِِه َشاِهُد طَالِبِِه َعلَْيِه ،َوَمْن قَاَل: 

 َوَّل أَُحقُِّق َذلَِك. -ِهُم فًَُلنًا بِأَنَّهُ أََخَذ لِي َماًّل َذَكَر َعَدَدهُ أَنَا أَتَّ 

 قِيَل لِْلَمْطلُوِب: اْحلِْف َوتَْبَرْأ، فَإِْن نََكَل قُِضَي َعلَْيِه بَِما َذَكَرهُ اْلُمتَّهَُم ُدوَن َردِّ يَِميٍن، وَمنْ 

َوِصيُّهُْم َشاِهًدا َواِحًدا َعْدًّل بَِدْيٍن لَِمْوُروثِِهْم َعلَى َماَت َوتََرَك َوَرثَتَهُ ِصَغاًرا فَأَقَاَم 

َغاُر فَيَْحلِفُوا َمَع َشاِهِدِهْم، َويُْقَضى لَهُْم،  إْنَساٍن: قِيَل لِْلُمدََّعى َعلَْيِه: اْحلِْف َحتَّى تَْبلَُغ الصِّ

 هُْم، َوإِْن نََكَل َغِرَم َما َشِهَد بِِه الشَّاِهُد.فَإِْن َحلََف تُِرَك َحتَّى يَْبلُُغوا َويَْحلِفُوا َويُْقَضى لَ 

ِه َوقَاَل فِيَمْن ادََّعْت َعلَْيِه اْمَرأَتُهُ طًََلقًا، أَْو ادََّعْت َعلَْيِه أََمتُهُ أَْو َعْبُدهُ َعتَاقًا، َوقَاَم َعلَيْ 

ْأ.)مالك َوقَاَل بَِذلَِك، َشاِهٌد َواِحٌد َعْدٌل: إنَّهُ يُقَاُل لَهُ: اْحلِْف َما طَلَّ  ْقت، َوَّل أَْعتَْقت َوتَبَرَّ

ةً أُْخَرى يُْسَجُن َحتَّى يَطُوَل أَْمُرهُ، َوَحدَّ َذلَِك بَِسنٍَة، ثُمَّ يَُطلُِّق  ةً قَاَل: يُْسَجُن أَبًَدا  -َمرَّ َوَمرَّ

 َحتَّى يَْحلَِف(
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 فَإِْن نََكَل قُِضَي َعلَْيِه بِالطًََّلِق َواْلِعْتِق.

ين على المدعي إذا نكل المدعى عليه.)الشافعي وقال أنها ترد في كل يرد اليم■

 شىء، والشعبي َوُرِوَي َعْن اْبِن أَبِي لَْيلَى(

 إْن َكاَن ُمتَّهًَما ُردَّ َعلَْيِه اْليَِميُن، َوإِْن َكاَن َغْيَر ُمتَّهٍَم لَْم يَُردَّ َعلَْيِه.)ابن أبي ليلى(■ 

 -األحاديث واآلثار:

ِ عن ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َسالَِم ْبَن َغْيًَلَن التُِّجيبِيَّ أَْخبََرهُ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ قَاَل: َمْن  -َصلَّى َّللاَّ

ُب َكانَْت لَهُ طَلِبَةٌ ِعْنَد أَِخيِه فََعلَْيِه اْلبَيِّنَةُ َواْلَمْطلُوُب أَْولَى بِاْليَِميِن فَإِْن نََكَل َحلََف الطَّالِ 

 .)ضعيف مرسل(َوأََخذَ 

عن َعْبَد َّللاَّ ابن عمر أنِه بَاَع َعْبًدا لَهُ بِثََمانِِمائَِة ِدْرهٍَم بِاْلبََراَءِة، ثُمَّ إنَّ َصاِحَب اْلَعْبِد ■ 

ِ لَقَْد بِْعته َوَما بِِه  ِمْن َخاَصَم فِيِه اْبَن ُعَمَر إلَى ُعْثَماَن فَقَاَل ُعْثَماُن ِّلْبِن ُعَمَر: اْحلِْف بِاّلَِلَّ

 َداٍء َعلِْمته فَأَبَى اْبُن ُعَمَر ِمْن أَْن يَْحلَِف، فََردَّ َعلَْيِه ُعْثَماُن اْلَعْبَد.)صحيح(

ِ فَقَاَل فِيِه،  قال المؤلف: هََذا َعلَى أَنَّ َمالَِك ْبَن أَنٍَس َرَوى هََذا اْلَخبََر َعْن ..ْ َسالِِم َعْبِد َّللاَّ

َف َواْرتََجَع اْلَعْبَد فََدلَّ هََذا َعلَى أَنَّهُ اْختَاَر أَْن يَْرتَِجَع اْلَعْبَد، فََردَّهُ َعْن أَبِيِه: فَأَبَى أَْن يَْحلِ 

 إلَْيِه ُعْثَماُن بِِرَضاهُ ، فَبَطََل بِهََذا أَْن يَِصحَّ َعْن ُعْثَماَن اْلقََضاُء بِالنُُّكوِل.

أَْن يَْستَْحلَِف اْمَرأَةً فَأَبَْت أَْن تَْحلَِف، فَأَْلَزَمهَا َذلَِك اْبِن َعبَّاٍس: أَنَّهُ أََمَر اْبَن أَبِي ُملَْيَكةَ ■ 

.)صحيح(  َوُرِوَي نَْحُو َذلَِك َعْن أَبِي ُموَسى اِْلَْشَعِريِّ

قال المؤلف: لَْيَس فِيهَا: أَنَّ اْبَن َعبَّاٍس أَْلَزَم اْلَغَراَمةَ بِالنُُّكوِل، إنََّما فِيِه: أَنَّ اْبَن َعبَّاٍس 

َوهَِذِه إَشاَرةٌ إلَى اْليَِميِن، إْذ لَْيَس  -أََمَر أَْن يَْستَْحلَِف اْلُمدََّعى َعلَْيهَا فَأَبَْت، فَأَْلَزَمهَا َذلَِك 

لِْلَغَراَمِة فِي اْلَخبَِر ِذْكٌر أَْصًًل.. فَإِْن قِيَل: فَإِنَّ أَبَا نَُعْيٍم َرَوى َعْن إْسَماِعيَل ْبِن َعْبِد 

ْنهَا.اْلَملِِك اِْلَ   َسِديِّ َعْن اْبِن أَبِي ُملَْيَكةَ هََذا اْلَخبََر، فََذَكَر فِيِه: فَإِْن لَْم يَْحلِْف فََضمِّ

َوإِْسَماِعيُل  -َّل يَْدِري أََحٌد َمْن هَُو  -قِيَل لَهُ: إْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد اْلَملِِك اِْلََسِديُّ َمْجهُوٌل 

ْحَمِن اِْلََسدِ  ٌح. -يُّ ْبُن َعْبِد الرَّ  َمْتُروٌك ُمطَرَّ

َوايَةُ َعْن أَبِي ُموَسى فَأَْسقَطُ ِمْن أَْن يُْعَرَف أَْو يُْدَرى َمْخَرُجهَا. ا الرِّ  وقال أيضا: َوأَمَّ

ْعبِيِّ قَاَل: اْستَْسلََف اْلِمْقَداُد ْبُن اِْلَْسَوِد ِمْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن َسْبَعةَ آَّلِف ِدْرهَمٍ ■   َعْن الشَّ

ا قََضاهُ أَتَاهُ بِأَْربََعِة آَّلٍف، فَقَاَل ُعْثَماُن: إنَّهَا َسْبَعةُ آَّلٍف فَقَاَل اْلِمْقَداُد: َما َكانَْت إّلَّ   فَلَمَّ

، لُ أَْربََعةَ آَّلٍف، فَاْرتَفََعا إلَى ُعَمَر، فَقَاَل اْلِمْقَداُد: يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن لِيَْحلِْف أَنَّهَا َكَما يَقُو

َويَأُْخْذهَا فَقَاَل لَهُ ُعَمُر: أَْنَصفَك، اْحلِْف أَنَّهَا َكَما تَقُوُل َوُخْذهَا.)ضعيف منقطع الشعبي 

 لم يدرك المقداد وّل عثمان(

َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل: اْليَِميُن َمَع الشَّاِهِد، فَإِْن لَْم تَُكْن بَيِّنَةٌ فَاْليَِميُن َعلَى ■ 

ُمدََّعى َعلَْيِه، إَذا َكاَن قَْد َخالََطهُ، فَإِْن نََكَل َحلََف اْلُمدَِّعي.)ضعيف() اْلَحَسِن ْبِن الْ 

 َوهَُو َمْتُروٌك اْبُن َمْتُروٍك ( -ُضَمْيَرةَ َعْن أَبِيِه 

ْعبِيِّ قَاَل: َكاَن بَْيَن أُبَيِّ ْبِن َكْعٍب، َوُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب ُمنَازَ ■  َعةٌ َوُخُصوَمةٌ فِي َعْن الشَّ

 َحائٍِط فَقَاَل: بَْينِي َوبَْينَك َزْيُد ْبُن ثَابٍِت فَأَتَيَاهُ فََضَربَا َعلَْيِه اْلبَاَب، فََخَرَج فَقَاَل: يَا أَِميرَ 

أَْخَرَج َزْيٌد اْلُمْؤِمنِيَن أََّل أَْرَسْلَت إلَيَّ َحتَّى آتِيَك؟ فَقَاَل لَهُ ُعَمُر: فِي بَْيتِِه يُْؤتَى اْلَحَكُم، فَ 
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ُل َجْوِرك َوأَبَى أَْن يَْجلَِس َعلَْيهَا، فَتََكلََّما فَقَاَل َزيْ  ٌد ِوَساَدةً فَأَْلقَاهَا، فَقَاَل لَهُ ُعَمُر: هََذا أَوَّ

ِه؟ فَقَاَل ِِلُبَيِّ ْبِن َكْعٍب: بَيِّنَتُك؟ َوإِْن َرأَْيت أَْن تُْعفَِي أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن ِمْن اْليَِميِن فَأَْعفِ 

 ُعَمُر: تَْقِضي َعلَيَّ بِاْليَِميِن َوَّل أَْحلُِف؟ فََحلََف.

قال المؤلف: فَهََذا َزْيٌد لَْم يَْذُكْر َردَّ يَِميٍن َوَّل ُحْكًما بِنُُكوٍل، بَْل أَْوَجَب اْليَِميَن َعلَى 

يُْنِكُر أَْن يَْحُكَم اْلَحاِكُم بِاْليَِميِن َوَّل اْلُمْنِكِر قَْطًعا إّلَّ أَْن يُْسقِطَهَا الطَّالُِب، َوهََذا ُعَمُر 

 يَُحلَِّف اْلُمْنِكَر وهو قولنا نصا..

: قَْد لَقَِي َزْيَد ْبَن ثَابٍِت َوَصِحبَهُ َوأََخَذ َعْنهُ َكثِيًرا  ْعبِيُّ فَهَِذِه أَْقَرُب بًَِل َشكٍّ إلَى أَْن  -َوالشَّ

ِة َوَّل أَْدَرَكهُ تَُكوَن ُمْسنََدةً ِمْن تِْلَك الَّتِي  ْن َذَكَر فِي تِْلَك اْلقِصَّ ْعبِيَّ أََحًدا ِممَّ لَْم يَْلَق الشَّ

 بَِعْقلِِه.

َعْن اْبِن أَبِي ُملَْيَكةَ قَاَل: َكتَْبت إلَى اْبِن َعبَّاٍس فِي اْمَرأَتَْيِن َكانَتَا تُْحِرَزاِن َحِريًزا فِي ■ 

َرَجْت إْحَداهَُما يََدهَا تَْشَخُب َدًما فَقَالَْت: أََصابَْتنِي هَِذِه، بَْيٍت، َوفِي اْلُحْجَرِة ِحَداٌث، فَأَخْ 

ِ »َوأَْنَكَرْت اِْلُْخَرى، قَاَل: فََكتََب إلَيَّ اْبِن َعبَّاٍس  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -إنَّ َرُسوَل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

: لَْو أَنَّ النَّاس أُْعطُوا بَِدْعَواهُْم َّلدََّعى نَاٌس قََضى أَنَّ اْليَِميَن َعلَى اْلُمدََّعى َعلَْيِه، َوقَالَ 

ِ َوأَْيَمانِِهْم ثََمنًا « ِدَماَء قَْوٍم َوأَْمَوالَهُمْ  ، اُْدُعهَا فَاْقَرْأ َعلَْيهَا: }إِنَّ الَِّذيَن يَْشتَُروَن بَِعْهِد َّللاَّ

فَقََرْأت َعلَْيهَا، فَاْعتََرفَْت  [ اْْليَةَ، قَاَل اْبُن أَبِي ُملَْيَكةَ ٧٧قَلِيًل{ ]آل عمران: 

 ".)صحيح(

ِة َعْن اْبِن َعبَّاٍس َولَْم يُْفِت إّلَّ بِإِيَجاِب اْليَِميِن فَقَْط. حَّ  قال المؤلف: فَهََذا فِي َغايَِة الصِّ

ِ تََعالَى[م  1111]َمْسأَلَة لَْيَس َعلَى َمْن َوَجبَْت َعلَْيِه يَِميٌن أَْن يَْحلَِف إَلَّ بِاّلَِلَّ

 ِ ِ تََعالَى، أَْو بِاْسٍم ِمْن أَْسَماِء َّللاَّ َولَْيَس َعلَى َمْن َوَجبَْت َعلَْيِه يَِميٌن أَْن يَْحلَِف إّلَّ بِاّلَِلَّ

تََعالَى فِي َمْجلِِس اْلَحاِكِم فَقَْط، َكْيفََما َشاَء ِمْن قُُعوٍد أَْو قِيَاٍم أَْو َغْيِر َذلَِك ِمْن اِْلَْحَواِل، 

ِة قَْولِنَا ِمْن َوَّل يُ  بَالِي إلَى أَيِّ ِجهٍَة َكاَن َوْجهُهُ... َوَوَجَب أَْن نَْنظَُر فِيَما يَْشهَُد بِِصحَّ

ِ -النُُّصوِص  ًلِة فَيُْقِسَماِن بِاّلِلَّ َ َعزَّ َوَجلَّ يَقُوُل: }تَْحبُِسونَهَُما ِمْن بَْعِد الصَّ : فََوَجْدنَا َّللاَّ

 [ .١٢٤إِِن اْرتَْبتُْم{ ]المائدة: 

ِ لََشهَاَدتُنَا أََحقُّ ِمْن َشهَاَدتِِهَما{ ]المائدة:   [ .١٢٧َوقَاَل تََعالَى: }فَيُْقِسَماِن بِاّلِلَّ

ِ{ ]النور:   [ .٤َوقَاَل تََعالَى: }فََشهَاَدةُ أََحِدِهْم أَْربَُع َشهَاَداٍت بِاّلِلَّ

ِ{ ]النور: َوقَاَل تََعالَى: }َويَْدَرأُ َعْنهَا اْلَعَذاَب أَْن تَْشهَ   [ .٨َد أَْربََع َشهَاَداٍت بِاّلِلَّ

ِ َجْهَد أَْيَمانِِهْم{ ]اِلنعام:   [ .١٢٢َوقَاَل تََعالَى: }َوأَْقَسُموا بِاّلِلَّ

 [ .١٢َوقَاَل تََعالَى: }قُْل إِي َوَربِّي{ ]يونس: 

ُ تََعالَى قَطُّ أََحًدا بِأَْن يَِزيَد فِي اْلَحلِِف  ِ " َشْيئًا، فًََل يَِحلُّ ِِلََحٍد أَْن فَلَْم يَأُْمْر َّللاَّ َعلَى " بِاّلَِلَّ

 : يَاَدِة.. َوَصحَّ ًَلةُ َوالسًََّلُم  -أَنَّهُ »يَِزيَد َعلَى َذلَِك َشْيئًا ُموِجبًا لِتِْلَك الزِّ َكاَن  -َعلَْيِه الصَّ

ِ تَعَ « يَْحلُِف: َّل َوُمقَلِِّب اْلقُلُوبِ  : أَنَّ أَْسَماَء َّللاَّ  الَى ُكلَّهَا يَْحلُِف اْلَحالُِف بِأَيِّهَا َشاَء.فََصحَّ

 -أقوال الصحابة الفقهاء:

توضع التوراة على رأس الحالف إن كان يهوديا واْلنجيل إن كان نصرانيا ثُمَّ ■

ِ.)كعب بن سوار(  يَْؤتِي بِِه إلَى اْلَمْذبَِح أو الكنيسة فَيَُحلُِّف بِاّلَِلَّ
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ِ " َحْيُث يَْكَرهُوَن.)الشعبي(يُْستَْحلَُف أَْهَل اْلِكتَ ■   اِب " بِاّلَِلَّ

يحلف الحالف في مكان يعتقد قدسيته ويحلف الكفار حيث يعظمون.)صح من فعل ■

 مروان وعمر بن عبد العزيز والشافعي والشعبي وروى عن شريح(

ِ " فَقَْط َحْيُث َكاَن ِمْن َمْجلِِس اْلَحاِكِم.)عثمان■  ابن عفان وزيد بن  اِّلْستِْحًَلُف " بِاّلَِلَّ

ِ ْبِن  ، َوأَبِو ُموَسى والشعبي وعمر بن عبد العزيز وأَبِو ُعبَْيَدةَ ْبِن َعْبِد َّللاَّ ثابت وَعلِيٍّ

 َمْسُعوٍد ومسروق(

ِ " َويَُغلَّظُ َعلَْيِهْم بِِدينِِهْم.)النخعي(■   يُْستَْحلَفُوَن " بِاّلَِلَّ

ِ الَِّذي َّل إلَهَ  يُْستَْحلَُف اْلُمْسلُِم َواْلَكافُِر فِي■  ا اْلُمْسلُِم فَيُْستَْحلَُف " بِاّلَِلَّ َمْجلِِس اْلَحاِكِم ،فَأَمَّ

رِّ َما  ِحيُم الطَّالُِب اْلَغالُِب الَِّذي يَْعلَُم ِمْن السِّ ْحَمُن الرَّ إّلَّ هَُو َعالَُم اْلَغْيِب َوالشَّهَاَدِة الرَّ

ِ الَِّذي أَْنَزَل التَّْوَراةَ َعلَى ُموَسى " يَْعلَُم ِمْن اْلَعًَلنِيَِة " ،َويُْستَْحلَ  ُف اْليَهُوِديُّ " بِاّلَِلَّ

ْنِجيَل َعلَى ِعيَسى " ،َويُْستَْحلَُف اْلَمُجوِسيُّ  ِ الَِّذي أَْنَزَل اْْلِ ،َويُْستَْحلَُف النَّْصَرانِيُّ " بِاّلَِلَّ

ِ الَِّذي َخلََق النَّاَر ")أبو حنيفة َوُكلُّ هَذَ  ، إّلَّ أَنَّهُ لَْم يَْذُكْر فِي " بِاّلَِلَّ ا هَُو قَْوُل الشَّافِِعيِّ

َوَرأَى أَْن يَُحلََّف فِي ِعْشِريَن ِدينَاًرا أَْو فِي ِجَراِح اْلَعْمِد ِعْنَد  -التَّْحلِيِف الطَّالَِب اْلَغالَِب 

ُ َعلَْيهِ  -اْلَمقَاِم بَِمكَّةَ، َوِعْنَد ِمْنبَِر النَّبِيِّ  بِاْلَمِدينَِة، َوأَْن يَُحلََّف َسائُِر أَْهِل  -َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ

ا َما ُدوَن ِعْشِريَن ِدينَاًرا فَفِي َمْجلِِس اْلَحاِكِم ،َوَرأَى أَْن يَُحلََّف  اْلبًَِلِد فِي َجَواِمِعِهْم َوأَمَّ

 اْلُكفَّاُر َحْيُث يَُعظُِّموَن(

 -ِعًدا فِي َمكَّةَ ِعْنَد اْلَمقَاِم، َوفِي اْلَمِدينَِة ِعْنَد ِمْنبَِر النَّبِيِّ يَُحلَّفُوَن فِي ثًََلثَِة َدَراِهَم فََصا■ 

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  ا َسائُِر أَْهِل اْلبًَِلِد فََحْيُث يَُعظَُّم ِمْن اْلَجَواِمِع  -َصلَّى َّللاَّ َوتَْخُرُج  -َوأَمَّ

ا َما ُدوَن ثًََلثَِة َدَراِهَم فَفِي َمْجلِِس اْلَحاِكِم ،َويَُحلَُّف اْلَمْرأَةُ اْلَمْستُوَرةُ لَِذلَِك لَْيًًل   ،َوأَمَّ

ِ الَِّذي َّل إلَهَ إّلَّ هَُو ".)مالك(  اْلُمْسلُِم َواْلَكافُِر " بِاّلَِلَّ

ا اْلَكافُِر ■  ِ " فِي َمْجلِِس اْلَحاِكِم فِي اْلُمْصَحِف َوأَمَّ فََكَما قَاَل يَُحلَُّف اْلُمْسلُِم " بِاّلَِلَّ

 الشَّافِِعيُّ فِيِهْم َسَواٌء َسَواٌء.)ابن حنبل(

 -األحاديث واآلثار:

ِ »اْلبََراِء: ■  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ٌم  -َصلَّى َّللاَّ َمرَّ َعلَْيِه يَهُوِديٌّ ُمَحمَّ

ِ الَِّذي أَْنَزَل التَّْوَراةَ َعلَى ُموَسى َمْجلُوٌد، فََدَعا َرُجًًل ِمْن ُعلََمائِِهْم فَقَاَل:  أَْنُشُدَك بِاّلَِلَّ

انِي فِي ِكتَابُِكْم؟ قَاَل: َّل، َولَْوَّل أَنََّك أَْنَشْدتَنِي بِهََذا َما أَْخبَْرتَُك بِحَ  دِّ أَهََكَذا تَِجُدوَن َحدَّ الزَّ

ْجمِ   صحيح(«)الرَّ

ِ »أَبِي هَُرْيَرةَ: ■  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ِ  -َصلَّى َّللاَّ قَاَل لِْليَهُوِديِّ أَْنُشُدُكْم بِاّلَِلَّ

الَِّذي أَْنَزَل التَّْوَراةَ َعلَى ُموَسى َما تَِجُدوَن فِي التَّْوَراِة َعلَى َمْن َزنَى إَذا أَْحَصَن قَالُوا: 

ُم َويَُجبَّهُ، َوَشابٌّ ِمْنهُْم َسَكَت   حيح(ص«)-يَُحمَّ

ةَ لَهُْم فِيِه؛ ِِلَنَّ هََذا التَّْحلِيَف لَْم يَُكْن فِي ُخُصوَمٍة، َوإِنََّما َكاَن  قال المؤلف: َوهََذا َّل ُحجَّ

. ِ َعزَّ َوَجلَّ  فِي ُمنَاَشَدٍة، َونَْحُن َّل نَْمنَُع اْلُمنَاِشَد أَْن يَْنُشَد بَِما َشاَء ِمْن تَْعِظيِم َّللاَّ

ِ  َولَْيَس فِيِهَما: ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ أََمَر أَْن يَُحلََّف هََكَذا فََكاَن َمْن  -َصلَّى َّللاَّ

ُ تََعالَى.  أَْلَزَم َذلَِك فِي التَّْحلِيِف َشاِرًعا َما لَْم يَأَْذْن بِِه َّللاَّ
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ُ  -أَنَّ النَّبِيَّ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس ■  قَاَل لَِرُجٍل أَْحلَفَهُ اْحلِْف:  -َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ِ الَِّذي َّل إلَهَ إّلَّ هَُو َما لَهُ ِعْنَدَك َشْيءٌ  َوهَُو ِمْصَدٌع  -ضعيف() َعْن أَبِي يَْحيَى «)بِاّلَِلَّ

ٌح قُِطَعْت ُعْرقُوبَاهُ فِي التََّشيُّعِ  -اِْلَْعَرُج  ْحَوِص لَْم يَْسَمْع ِمْن َعطَاِء وأَبَو اِْلَ  -َوهَُو ُمَجرَّ

ْبِن السَّائِِب إّلَّ بَْعَد اْختًَِلِط َعطَاٍء، َوإِنََّما َسِمَع ِمْن َعطَاٍء قَْبَل اْختًَِلِطِه: ُسْفيَاُن، 

اُد ْبُن َزْيٍد، َواِْلََكابُِر اْلَمْعُروفُوَن(  َوُشْعبَةُ، َوَحمَّ

ِ َجاَء َرجُ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس " قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه  -ًَلِن يَْختَِصَماِن إلَى َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ الَِّذي  -فَقَاَل لِْلُمدَِّعي: أَقِْم اْلبَيِّنَةَ، فَلَْم يُقِْم، َوقَاَل لِْْلَخِر: اْحلِْف، فََحلََف  -َوآلِِه َوَسلََّم  بِاّلَِلَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّ  -فَقَاَل لَهُ النَّبِيُّ  -َّل إلَهَ إّلَّ هَُو  : اْدفَْع َحقَّهُ َوَستَُكفُِّر َعْنَك َّل إلَهَ -ى َّللاَّ

 ضعيف()أبو يحيى ضعيف(«)إّلَّ هَُو َما َصنَْعتَ 

بَْيِر َعْن النَّبِيِّ ■  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن اْبِن الزُّ ِ الَِّذي » -َصلَّى َّللاَّ أَنَّ َرُجًًل َحلََف بِاّلَِلَّ

  « إلَهَ إّلَّ هَُو َكاِذبًا فَُغفَِر لَهُ َّل 

، َوَّل َدلِيٌل َعلَى ُوُجوِب اْلَحلِِف  ةَ لَهُْم فِيِه؛ ِِلَنَّهُ لَْيَس فِيِه نَصٌّ قال المؤلف: َوهََذا َّل ُحجَّ

تَْعِظيًما فََعلَى هََذا بَِذلَِك فِي اْلُحقُوِق أَْصًًل، بَْل هَُو ِضدُّ قَْولِِهْم: إنَّهُْم َزاُدوا َذلَِك تَأِْكيًدا وَ 

 اْلَخبَِر َما ِهَي إّلَّ ِزيَاَدةُ تَْخفِيٍف ُموِجبَةٌ لِْلَمْغفَِرِة لِْلَكاِذِب فِي يَِمينِِه، ُمَسهِّلَةٌ َعلَى اْلفُسَّاقِ 

 أَْن يَْحلِفُوا بِهَا َكاِذبِيَن.

ِ تََعالَى َوالتَّ  ُ أَْن يَُواِزنَهُ ِمْن َونَْحُن َّل نُْنِكُر أَْن يَُكوَن تَْعِظيُم َّللاَّ ْوِحيُد لَهُ يَُواِزُن َما َشاَء َّللاَّ

 اْلَمَعاِصي فَيُْذِهبُهَا.

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َرأَى ِعيَسى اْبُن  -َصلَّى َّللاَّ

ِ الَِّذي َّل إلَهَ إّلَّ هَُو فَقَاَل ِعيَسى  َمْريََم َرُجًًل يَْسِرُق فَقَاَل لَهُ أََسَرْقتَ   -فَقَاَل: َّل، َوَّللَاَّ

ْبُت بََصِري-َعلَْيِه السًََّلُم  ِ َوَكذَّ  « .: آَمْنُت بِاّلَِلَّ

أََمَرهُ بِأَْن يَْحلَِف  -َعلَْيِه السًََّلُم  -قال المؤلف: َوَحتَّى لَْو َصحَّ هََذا، فَلَْيَس فِيِه أَنَّ ِعيَسى 

 َّل تَْلَزُمنَا.. -َعلَْيِه السًََّلُم  -ثُمَّ لَْو َكاَن َذلَِك فِيِه فََشِريَعةُ ِعيَسى  -َذلَِك فِي ُخُصوَمٍة كَ 

ِ »َعْن اْبِن َمْسُعوٍد فََذَكَر ■  َصلَّى  -أَنَّهُ قَتََل أَبَا َجْهٍل يَْوَم بَْدٍر، قَاَل: ثُمَّ أَتَْيُت َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه وَ  ِ الَِّذي َّل إلَهَ إّلَّ  -آلِِه َوَسلََّم َّللاَّ ِ الَِّذي َّل إلَهَ إّلَّ هَُو، قُْلت: آّلِلَّ فَأَْخبَْرتُهُ فَقَاَل: آّلِلَّ

ِ الَِّذي َّل إلَهَ إّلَّ هَُو قَاَل: اْنطَلِْق فَاْستَْثبِتْ  ِ الَِّذي َّل إلَهَ إّلَّ هَُو؟ قُْلُت: آّلِلَّ ؟ هَُو، قَاَل: آّلِلَّ

ِ فَاْنطَلَ  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -ْقُت، فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ إْن َجاَءُكْم يَْسَعى ِمْثَل الطَّْيِر  -َصلَّى َّللاَّ

يَْضَحُك فَقَْد َصَدَق، فَاْنطَلَْقُت فَاْستَْثبَتُّ ثُمَّ ِجْئُت َوأَنَا أَْسَعى ِمْثَل الطَّْيِر أَْضَحُك فَأَْخبَْرتُهُ 

َ َوقَاَل: هََذا فِْرَعْوُن  فَقَاَل: اْنَطلِقْ  فَأَِرنِي َمَكانَهُ فَاْنطَلَْقُت َمَعهُ فَأََرْيتُهُ َمَكانَهُ؟ فََحِمَد َّللاَّ

ةِ   « .هَِذِه اِْلُمَّ

أَنَّهُ إْسنَاٌد ُمتََكلٌَّم فِيِه،  -: ِمْنهَا -قال المؤلف: َوهََذا َخبٌَر َّل ُمتََعلََّق لَهُْم بِِه أَْصًًل، لُِوُجوٍه 

ِحيُح: أَنَّهُ إنََّما قَتََل أَبَا َجْهٍل اْبنَا َعْفَراَء.َوا  لصَّ

 ثُمَّ إنَّهَا لَْم تَُكْن ُخُصوَمةً، إنََّما َكانَْت ُمنَاَشَدةً.

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -ثُمَّ إْن َكانَْت ُمنَاَشَدةُ النَّبِيِّ  ِّلْبِن َمْسُعوٍد تُوِجُب أَْن َّل  -َصلَّى َّللاَّ

ًَلةُ َوالسًََّلُم  -وَن التَّْحلِيُف فِي اْلُحقُوِق إّلَّ َكَذلَِك، فَإِنَّ تَْكَراَرهُ يَكُ  ُمنَاَشَدتَهُ  -َعلَْيِه الصَّ
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َر اْليَِميُن َعلَى اْلَحالِِف فِي اْلُحقُوِق، َوهََذا بَاِطٌل   فَبَطََل َما تََعلَّْقتُْم بِِه. -يُوِجُب أَْن تَتََكرَّ

ِ َعْن اْبِن ُعمَ ■  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َر قَاَل " قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َمْن َكاَن َحالِفًا » -َصلَّى َّللاَّ

 ِ  صحيح(«)فًََل يَْحلِْف إّلَّ بِاّلَِلَّ

 ■ ِ ِ " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ِعْنَد  َمْن َحلَفَ »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

أَ َمْقَعَدهُ ِمْن النَّارِ   صحيح(«)ِمْنبَِري هََذا بِيَِميٍن آثَِمٍة تَبَوَّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -عن أَبي أَُماَمةَ ْبُن ثَْعلَبَةَ، أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َمْن »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ِ َحلََف ِعْنَد ِمْنبَِري هََذا بِيَِميٍن َكاِذبٍَة يَسْ  تَِحلُّ بِهَا َماَل اْمِرٍئ ُمْسلٍِم فََعلَْيِه لَْعنَةُ َّللاَّ

ُ تََعالَى ِمْنهُ َعْدًّل َوَّل َصْرفًا  .)صحيح(« َواْلَمًَلئَِكِة َوالنَّاِس أَْجَمِعيَن َّل يَْقبَُل َّللاَّ

ًَلةُ َوالسًََّلُم َعلَيْ  -قال المؤلف: فَلَْيَس فِيِهَما إّلَّ تَْعِظيُم اْليَِميِن ِعْنَد ِمْنبَِرِه  فَقَْط،  -ِه الصَّ

ًَلةُ َوالسًََّلُم  -َولَْيَس فِيِهَما: أَنَّهُ أََمَر  بِأَْن َّل يَْحلُِف اْلَمْطلُوُب إّلَّ ِعْنَدهُ،  -َعلَْيِه الصَّ

 َونَْحُن لَْم نَُخالِْفهُْم فِي هََذا.

 ■ ِ ِ يَقُوُل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  - عن َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ َّل : »-َصلَّى َّللاَّ

أَ َمْقَعَدهُ ِمْن  يَْحلُِف أََحٌد ِعْنَد ِمْنبَِري هََذا َعلَى يَِميٍن آثَِمٍة َولَْو َعلَى ِسَواٍك أَْخَضَر إّلَّ تَبَوَّ

 صحيح(«)النَّارِ 

 ■ ِ ُ  -َعْن أَبِي أَُماَمةَ " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َمْن اْقتَطََع َحقَّ »قَاَل:  - َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه اْلَجنَّةَ َوأَْوَجَب النَّاَر، قَالُوا: َوإِْن َكاَن َشْيئًا يَِسيًرا  َم َّللاَّ يَا اْمِرٍئ ُمْسلٍِم بِيَِمينِِه َحرَّ

ِ قَاَل: َوإِْن َكاَن قَِضيبًا ِمْن أََراٍك قَالَهَا  صحيح(«)ثًََلثًا َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ ■  ُ »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ ثًََلثَةٌ َّل يَُكلُِّمهُْم َّللاَّ

ا َماَل يَْوَم اْلقِيَاَمِة فََذَكَر فِيِهْم َوَرُجٌل َحلََف َعلَى يَِميٍن بَْعَد َصًَلِة اْلَعْصِر لِيَْقتَِطَع بِهَ 

 صحيح(«)اْمِرٍئ ُمْسلِمٍ 

ِ »عن َوائِِل ْبِن ُحْجٍر ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُجلَْيِن اْختََصَما إلَى َرُسوِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -فِي أَْرٍض، َوأَنَّ َرُسوَل َّللاَّ يِّنَةٌ قَاَل: قَاَل لِْلُمدَِّعي: أَلََك بَ  -َصلَّى َّللاَّ

ُع ِمْن  ِ إنَّهُ فَاِجٌر لَْيَس يُبَالِي َما َحلََف لَْيَس يَتََورَّ َّل، قَاَل: فَلََك يَِمينُهُ. فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َشْيٍء فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ فَاْنطَلََق لَْيَس لََك ِمْنهُ إّلَّ َذلَِك قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -لِيَْحلَِف لَهُ؟ فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ِ لَئِْن َحلََف َعلَى َمالِِه  -َصلَّى َّللاَّ أََما َوَّللَاَّ

َ َوهَُو َعْنهُ ُمْعِرضٌ   .)ضعيف فيه سماك بن حرب(« لِيَأُْكلَهُ ظُْلًما لَيَْلقَيَنَّ َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َسِمَع النَّبِيَّ »ْجٍر " أَنَّهُ َعْن َوائِِل ْبِن حُ ■  يَقُوُل لِْلُمدَِّعي  -َصلَّى َّللاَّ

فِي أَْرٍض: بَيِّنَتَُك قَاَل: لَْيَس لِي، قَاَل: يَِمينُهُ، قَاَل: إًذا يَْذهَُب بَِمالِي قَاَل: لَْيَس لََك إّلَّ 

ا قَاَم لِيَْحلَِف قَالَ  ِ  َذلَِك، فَلَمَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ َمْن اْقتَطََع أَْرًضا  -َصلَّى َّللاَّ

َ يَْوَم اْلقِيَاَمِة َوهَُو َعلَْيِه َغْضبَانُ   صحيح(«)ظَالًِما لَقَِي َّللاَّ

َراِق: أَنَّ َرُجًًل قَاَل َعْن َمالٍِك أَنَّهُ بَلََغهُ أَنَّهُ َكتََب إلَى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َرُجٌل ِمْن اْلعِ ■ 

ُجُل بَِمكَّةَ فِي  ِّلْمَرأَتِِه: َحْبلُِك َعلَى َغاِربِِك، فََكتََب ُعَمُر إلَى َعاِملِِه أَْن يَُوافِيَهُ الرَّ

ُجُل  ُجُل الَّذِ  -َوُعَمُر يَطُوُف بِاْلبَْيِت  -اْلَمْوِسِم، فَفََعَل، فَأَتَاهُ الرَّ ي فَقَاَل لُِعَمَر: أَنَا الرَّ

أََمْرَت أَْن أُْجلََب َعلَْيَك فَقَاَل لَهُ ُعَمُر: أَْنُشُدك بَِربِّ هَِذِه اْلبِْنيَِة َما أََرْدت بِقَْولِك " َحْبلُِك 
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ُجُل: لَْو اْستَْحلَْفتَنِي فِي َغْيِر هََذا اْلَمَكاِن َما َصَدْقتُك؟  َعلَى َغاِربِِك " اْلفَِراَق فَقَاَل لَهُ الرَّ

لَِك اْلفَِراَق قَاَل ُعَمُر: هَُو َما أََرْدَت.)ومثله عن مجاهد عن عمر وعن عطاء أََرْدت بِذَ 

 عن ابن مسعود أنه سأل عمر(

ْحَمِن ْبِن َعْوٍف، َوُمَعاَذ ■  َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب أَنَّ ُمَعاِويَةَ أَْحلََف ُمْصَعَب ْبَن َعْبِد الرَّ

ِ ْبِن َمْعَمرٍ  ، َوُعْقبَةَ ْبَن َجْعَونَةَ ْبِن َشُعوٍب اللَّْيثِيُّ فِي َدِم إْسَماِعيَل ْبِن هَبَّاٍر ْبَن ُعبَْيِد َّللاَّ

ْكِن َواْلَمقَاِم   َوهَُؤَّلِء َمَدنِيُّوَن اْستَْجلَبَهُْم إلَى َمكَّةَ.)صحيح( -بَْيَن الرُّ

: أَنَّ أَبَا ُموَسى اِْلَْشَعِريَّ أَْحلََف يَهُوِديًً ■  ْعبِيِّ : لَْو َعْن الشَّ ْعبِيُّ ِ تََعالَى: فَقَاَل الشَّ ا بِاّلَِلَّ

 أَْدَخلَهُ اْلَكنِيَسةَ.)ضعيف()فيه سماك بن حرب(

َعْن نَافٍِع أَنَّ اْبَن ُعَمَر َكاَن َوِصيَّ َرُجٍل فَأَتَاهُ َرُجٌل بَِصكٍّ قَْد َدَرَسْت أَْسَماُء ُشهُوِدِه، ■ 

بِِه إلَى اْلِمْنبَِر فَاْستَْحلِْفهُ فَقَاَل: يَا اْبَن ُعَمَر أَتُِريُد أَْن تُْسِمَع  فَقَاَل اْبُن ُعَمَر: يَا نَافٌِع اْذهَبْ 

فِي الَِّذي يَْسَمُعنِي، ثُمَّ يَْسَمُعنِي هَاهُنَا فَقَاَل اْبُن ُعَمَر: َصَدَق فَاْستَْحلَفَهُ، َوأَْعطَاهُ 

 إيَّاهُ.)صحيح(

َمَر َكاَن يََرى َردَّ اْليَِميِن َعلَى الطَّالِِب، َوقَْد يَُكوُن قال المؤلف: لَْيَس فِي هََذا أَنَّ اْبَن عُ 

ُجِل فََحقُّهُ اْليَِميُن، إّلَّ أَْن يُقِيَم بَيِّنَةً بِاْلبََراَءةِ  كُّ بََراَءةً ِمْن َحقٍّ َعلَى َذلَِك الرَّ  .َذلَِك الصَّ

 }كتاب الشهادات{
َجاِل َوالنَِّساِء إَلَّ َعْدٌل َمْسأَلَةٌ: َوََل يَُجوُز أَْن يُْقبََل فِي شَ  ْيٍء ِمْن الشََّهاَداِت ِمْن الرِّ

.م  1111َرِضيٌّ

 َواْلَعْدُل: هَُو َمْن لَْم تُْعَرْف لَهُ َكبِيَرةٌ، َوَّل ُمَجاهََرةٌ بَِصِغيَرٍة.

 ِ اهَا َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َواْلَكبِيَرةُ: ِهَي َما َسمَّ َكبِيَرةً، أَْو َما َجاَء فِيِه  -َصلَّى َّللاَّ

 اْلَوِعيُد.

ِغيَرةُ: َما لَْم يَأِْت فِيِه َوِعيٌد.  َوالصَّ

ِ تََعالَى: }يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌق بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَْن -بُْرهَاُن َذلَِك  : قَْوُل َّللاَّ

 [ .٤ُحوا َعلَى َما فََعْلتُْم نَاِدِميَن{ ]الحجرات: تُِصيبُوا قَْوًما بَِجهَالٍَة فَتُْصبِ 

َولَْيَس إّلَّ فَاِسٌق أَْو َغْيُر فَاِسٍق، فَاْلفَاِسُق: هَُو الَِّذي يَُكوُن ِمْنهُ اْلفِْسُق، َواْلَكبَائُِر ُكلُّهَا 

 َو َمْن لَْيَس بِفَاِسٍق.فََسقَطَ قَبُوُل َخبَِر اْلفَاِسِق، فَلَْم يَْبَق إّلَّ اْلَعْدُل: َوهُ  -فُُسوٌق 

َ َعزَّ َوَجلَّ قَاَل: }إِْن تَْجتَنِبُوا َكبَائَِر َما تُْنهَْوَن َعْنهُ نَُكفِّْر َعنْ  َغائُِر: فَإِنَّ َّللاَّ ا الصَّ ُكْم َوأَمَّ

 [ .٢١َسيِّئَاتُِكْم{ ]النساء: 

: أَنَّ َما ُدوَن اْلَكبَائِِر ُمَكفََّرةٌ بِاْجتِنَاِب اْلَكبَ  ُ تََعالَى َوأَْسقَطَهُ فًََل فََصحَّ ائِِر، َوَما َكفََّرهُ َّللاَّ

 يَِحلُّ ِِلََحٍد أَْن يَُذمَّ بِِه َصاِحبَهُ َوَّل أَْن يَِصفَهُ بِِه.

َحٍد َوَكَذلَِك َمْن تَاَب ِمْن اْلُكْفِر فََما ُدونَهُ فَإِنَّهُ إَذا َسقََط َعْنهُ بِالتَّْوبَِة َما تَاَب َعْنهُ لَْم يَُجْز ِِلَ 

ُ النَّاَس بِظُْلِمِهمْ  هُ بَِما َسقَطَ َعْنهُ، َوَّل أَْن يَِصفَهُ بِِه.. قَاَل تََعالَى: }َولَْو يَُؤاِخُذ َّللاَّ  أَْن يَُذمَّ

ُ النَّاَس بَِما َكَسبُوا ٤١َما تََرَك َعلَْيهَا ِمْن َدابٍَّة{ ]النحل:  [ َوقَاَل تََعالَى: }َولَْو يَُؤاِخُذ َّللاَّ
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 [ .٦١َرَك َعلَى ظَْهِرهَا ِمْن َدابٍَّة{ ]فاطر: َما تَ 

: أَنَّهُ َّل أََحَد إّلَّ َوقَْد ظَلََم نَْفَسهُ َواْكتََسَب إْثًما، فَإِْذ قَْد َصحَّ هََذا َوَّل بُدَّ، فًََل بُدَّ  ِمْن  فََصحَّ

نُوبُهُ فِي ُجْملَِة اْلفَاِسقِيَن: فَتَْسقُطُ التََّوقُِّف فِي َخبَِرِه َوَشهَاَدتِِه َحتَّى يُْعلََم أَْيَن أََحلَّْتهُ ذُ 

ِ تََعالَى: }إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌق بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا{ ]الحجرات:  [ أَْم فِي ٤َشهَاَدتُهُ بِنَصِّ َكًَلِم َّللاَّ

وا ِمْن إْثٍم بِالتَّْوبَِة، أَْو ُجْملَِة اْلَمْغفُوِر لَهُْم َما أَْذنَبُوا، َوَما ظَلَُموا فِيِه أَْنفَُسهُْم، َوَما َكَسبُ 

ِ تََعالَى َعلَْينَا.. َغائِِر: بِفَْضِل َّللاَّ  بِاْجتِنَاِب اْلَكبَائِِر، َوالتََّستُِّر بِالصَّ

 -أقوال الفقهاء:

َخْصُم اْلُمْسلُِموَن ِعْنَدهُ َعلَى اْلَعَدالَِة َحتَّى يَْطَعَن اْلَخْصُم فِي الشَّاِهِد فَإَِذا طََعَن فِيِه الْ ■ 

 تََوقََّف فِي َشهَاَدتِِه َحتَّى تَْثبَُت لَهُ اْلَعَدالَةُ.)أبو حنيفة (

دِّ َحتَّى تَِصحَّ اْلَعَدالَةُ.)المالكية والشافعية(■َ  اْلُمْسلُِموَن َعلَى الرَّ

ُحهُ بِِه.)الحسن(■   تجوز َشهَاَدةَ َمْن َصلَّى إّلَّ أَْن يَأْتَِي اْلَخْصُم بَِما يَُجرِّ

 يَُجوُز فِي الطًََّلِق َشهَاَدةُ ظَنِيٍن َوَّل ُمتَّهٍَم.)النخعي( َّل ■ 

َمْن َسلَِم ِمْن اْلفََواِحِش الَّتِي تَِجُب فِيهَا اْلُحُدوُد َوَما يُْشبِهُ َما يَِجُب فِيِه اْلُحُدوُد ِمْن ■ 

ثَُر ِمْن اْلَمَعاِصي: قَبِْلنَا َشهَاَدتَهُ؛ اْلَعظَائِِم، َوَكاَن يَُؤدِّي اْلفََرائَِض، َوأَْخًَلُق اْلبِرِّ فِيِه أَكْ 

 ِِلَنَّهُ َّل يَْسلَُم َعْبٌد ِمْن َذْنٍب ، َوإِْن َكانَْت اْلَمَعاِصي أَْكثََر ِمْن أَْخًَلِق اْلبِرِّ َرَدْدنَا َشهَاَدتَهُ 

ْطَرْنِج َويُقَاِمُر َعلَْيهَا ،َوَّل  َمْن يَْلَعُب بِاْلَحَماِم َويُطَيُِّرهَا ،َوَّل نُِجيُز َشهَاَدةَ َمْن يَْلَعُب بِالشِّ

 ،َوَّل َمْن يُْكثُِر اْلَحلَِف بِاْلَكِذِب.)أبو يوسف(

إَذا َكاَن اِْلَْغلَُب َواِْلَْظهَُر ِمْن أَْمِرِه الطَّاَعةَ َواْلُمُروَءةَ: قُبِلَْت َشهَاَدتُهُ، َوإَِذا َكاَن ■ 

 ًَلَف اْلُمُروَءِة: ُردَّْت َشهَاَدتُهُ.)الشافعي(اِْلَْغلَُب ِمْن أَْمِرِه اْلَمْعِصيَةَ، َوخِ 

 َمْن َكاَن أَْكثَُر أَْمِرِه الطَّاَعةَ َولَْم يُْقِدْم َعلَى َكبِيَرٍة فَهَُو َعْدٌل.)مالك وأبو سليمان(■ 

 -األحاديث واآلثار:

بًا َعلَْيِه َكتََب ُعَمُر إلَى أَبِي ُموَسى: اْلُمْسلُِموَن ُعُدوٌل بَْعُضهُْم َعلَى بَعْ ■  ٍض إّلَّ ُمَجرَّ

، أَْو ظَنِينًا فِي َوَّلٍء، أَْو قََرابٍَة.  َشهَاَدةُ ُزوٍر، أَْو َمْجلُوًدا فِي َحدٍّ

 ■ ِ  -ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب يَقُوُل: إنَّ نَاًسا َكانُوا يُْؤَخُذوَن بِاْلَوْحِي َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  َوإِنَّ اْلَوْحَي قَْد اْنقَطََع، َوإِنََّما نَأُْخُذُكْم اْْلَن بَِما ظَهََر ِمْن  -َم َصلَّى َّللاَّ

ُ يُ  ْبنَاهُ، َولَْيَس لَنَا ِمْن َسِريَرتِِه َشْيٌء، َوَّللَاَّ َحاِسبُهُ أَْعَمالُِكْم، فََمْن أَْظهََر لَنَا َخْيًرا أَِمنَّاهُ َوقَرَّ

ْقهُ، َوإِْن قَاَل: إنَّ َسِريَرتَهُ  فِي َسِريَرتِِه، َوَمْن أَْظهَرَ  لَنَا ُسوًءا لَْم نَأَْمْنهُ َولَْم نَُصدِّ

 َحَسنَةٌ.)صحيح(

ٍد َعْن أَبِيِه قَاَل: قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب: أَّلَّ َّل ■  ْحَمِن ْبِن اْلقَاِسِم ْبِن ُمَحمَّ َعْن َعْبِد الرَّ

ْسًَلِم بُِشهُودِ  وِر، فَإِنَّا َّل نَْقبَُل إّلَّ اْلُعُدوَل.)صحيح( يُوَسُر أََحٌد فِي اْْلِ  الزُّ

ْت َعلَْيِه َشهَاَدةُ  قال المؤلف: َمْعنَاهُ َعلَى ظَاِهِرِه: أَنَّ اْلُعُدوَل هُْم اْلُمْسلُِموَن إّلَّ َمْن َصحَّ

 ُزوٍر.

نَا[م  1111]َمْسأَلَة َما يَْقبَل فِي َشَهاَدة الزِّ

نَى أَقَلُّ ِمْن أَْربََعِة ِرَجاٍل ُعُدوٍل ُمْسلِِميَن، أَْو َمَكاَن ُكلِّ َرُجٍل  َوَّل يَُجوُز أَْن يُْقبَلَ  فِي الزِّ
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ٍة، اْمَرأَتَاِن ُمْسلَِمتَاِن َعْدلَتَاِن، فَيَُكوُن َذلَِك ثًََلثَةَ ِرَجاٍل َواْمَرأَتَْيِن، أَْو َرُجلَْيِن َوأَْربََع نِْسوَ 

 َوٍة، أَْو ثََماِن نِْسَوٍة فَقَْط.أَْو َرُجًًل َواِحًدا َوِستَّ نِسْ 

َماِء، َوَما فِيِه اْلقَِصاُص َوالنَِّكاُح،  َوَّل يُْقبَُل فِي َسائِِر اْلُحقُوِق ُكلِّهَا ِمْن اْلُحُدوِد َوالدِّ

ْجَعةُ، َواِْلَْمَواُل، إّلَّ َرُجًَلِن ُمْسلَِماِن َعْدَّلِن؛ أَْو َرُجًَلِن َواْمرَ  أَتَاِن َوالطًََّلُق، َوالرَّ

َرُجٌل َواِحٌد َعْدٌل أَْو  -َحاَشا اْلُحُدوَد  -َويُْقبَُل فِي ُكلِّ َذلَِك  -َكَذلَِك، أَْو أَْربَُع نِْسَوٍة َكَذلَِك 

 اْمَرأَتَاِن َكَذلَِك َمَع يَِميِن الطَّالِِب.

َضاِع َوْحَدهُ اْمَرأَةٌ َواِحَدةٌ َعْدلَةٌ أَْو َرُجٌل َوا  ِحٌد َعْدٌل.َويُْقبَُل فِي الرَّ

نَى فَبِنَصِّ اْلقُْرآِن، َوَّل ِخًَلَف فِيِه، قَاَل تََعالَى: }َوالَِّذيَن  ا ُوُجوُب قَبُوِل أَْربََعٍة فِي الزِّ فَأَمَّ

 [ .٦يَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت ثُمَّ لَْم يَأْتُوا بِأَْربََعِة ُشهََداَء فَاْجلُِدوهُْم ثََمانِيَن َجْلَدةً{ ]النور: 

لَِة، فَإِنَّ َوأَمَّ  يُوِن اْلُمَؤجَّ ا قَبُوُل َرُجلَْيِن فِي َسائِِر اْلُحقُوِق ُكلِّهَا، أَْو َرُجٍل َواْمَرأَتَْيِن فِي الدُّ

ى فَاْكتُبُوهُ{ ]البقرة:  َ تََعالَى قَاَل: }إَِذا تََدايَْنتُْم بَِدْيٍن إِلَى أََجٍل ُمَسًمً  -[ إلَى قَْولِِه ٢٨٢َّللاَّ

ْن تَْرَضْوَن }َواْستَْشِهدُ  وا َشِهيَدْيِن ِمْن ِرَجالُِكْم فَإِْن لَْم يَُكونَا َرُجلَْيِن فََرُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِممَّ

هََداِء{ ]البقرة:  { ٢٨٢ِمَن الشُّ [ َوقَاَل تََعالَى: }إَِذا طَلَّْقتُُم النَِّساَء فَطَلِّقُوهُنَّ لِِعدَّتِِهنَّ

ِسُكوهُنَّ بَِمْعُروٍف أَْو فَاِرقُوهُنَّ بَِمْعُروٍف َوأَْشِهُدوا َذَوْي : }فَأَمْ -[ إلَى قَْولِِه ١]الطًلق: 

 [٢َعْدٍل ِمْنُكْم{ ]الطًلق: 

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول:عطاء.■

نَى.)طاوس(■  َجاِل، إّلَّ الزِّ  تَُجوُز َشهَاَدةُ النَِّساِء فِي ُكلِّ َشْيٍء َمَع الرِّ

ةً.)أبو عبيد وأبو سليمان(َّل تُْقبَُل ■   النَِّساُء َمَع َرُجٍل إّلَّ فِي اِْلَْمَواِل َخاصَّ

َويُْقبَْلَن ُمْنفَِرَداٍت فِيَما َّل  -َحاَش اْلُحُدوَد  -تُْقبَُل اْلَمْرأَتَاِن َمَع َرُجٍل فيَ ُكلِّ َشْيٍء ■ 

 يَطَّلُِع َعلَْيِه إّلَّ النَِّساُء.)سفيان الثوري وعثمان البتي(

َضاِع إّلَّ َرُجٌل َواْمَرأَتَاِن.)عثمان البتى وسفيان الثوري في أحد ■  َّل يُْقبَُل فِي الرَّ

 قوليه وابن أبى ليلى(

َوتجوز َمَع َرُجٍل فِي  -َّل يَُجوُز قَبُوُل النَِّساِء ُمْنفَِرَداٍت ُدوَن َرُجٍل فِي َشْيٍء أَْصًًل ■ 

 زفر(الطًََّلِق، َوالنَِّكاِح، َواْلِعْتِق.)

تَُصدَُّق اْلَمْرأَةُ َوْحَدهَا فِي اْلِوَّلَدِة: أَنَّهَا َولََدْت هََذا اْلَولََد، َويُْلَحُق نََسبُهُ.)الحسن بن ■َ

 حي(

ْيِن.)مكحول(■   َّل تَُجوُز َشهَاَدةُ النَِّساِء إّلَّ فِي الدَّ

.)الشعبي والزهري وَسِعيِد ْبِن تَُجوُز َشهَاَدةُ النَِّساِء فِيَما َّل يَطَّلُِع َعلَْيِه َغْيرُ ■  هُنَّ

ِ ْبِن ُعْتبَةَ(  اْلُمَسيِِّب، َوَعْبِد َّللاَّ

َمَكاَن ُكلِّ َشاِهٍد َرُجٌل اْمَرأَتَاِن في ما ّل يطلع عليه إّل النساء.)روى عن عمر ■ 

، َوالنََّخِعيِّ فِي أََحِد قَْولَْيِهَما، َوَعطَاٍء، َوقَ  تَاَدةَ فِي قَْولِِه ُجْملَةً، وعلى َوهَُو قَْوُل الشَّْعبِيِّ

، َوأَْصَحابِِه، َوأَبِي ُسلَْيَماَن َوأَْصَحابِِه، إّلَّ أَنَّهُْم قَالُوا: تُْقبَُل فِي  َواْبِن ُشْبُرَمةَ، َوالشَّافِِعيُّ

َضاِع اْمَرأَةٌ َواِحَدةٌ(  الرَّ
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.)عثمان البتي( َّل يُْقبَُل فِيَما يُْقبَُل فِيِه النَِّساُء ُمْنفَِرَداٍت إّلَّ ■   ثًََلُث نِْسَوٍة َّل أَقَلُّ

تُْقبَُل اْمَرأَتَاِن فِي ُكلِّ َما يُْقبَُل فِيِه النَِّساُء ُمْنفَِرَداٍت.)الزهري والحكم بن عتيبة َوهَُو ■ 

 قَْوُل اْبِن أَبِي لَْيلَى َوَمالٍِك َوأَْصَحابِِه، َوأَبِي ُعبَْيٍد (

ُ َعْنهَُما  -َدهَا.)روى َعْن أَبِي بَْكٍر، َوُعَمَر تجوز َشهَاَدةَ اْلقَابِلَِة َوحْ ■ فِي  -َرِضَي َّللاَّ

َث بَِذلَِك  ْعبِيِّ فِي أََحِد  -اِّلْستِْهًَلِل، َوأَنَّ ُعَمَر َورَّ ، َوالشَّ ، َوالنََّخِعيِّ ْهِريِّ َوهَُو قَْوُل الزُّ

، َوُشَريْ  -قَْولَْيِهَما  نَاِد، َويَْحيَى ْبِن َسِعيٍد َوهَُو قَْوُل اْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ ٍح، َوأَبِي الزِّ

اِد ْبِن أَبِي ُسلَْيَمانَ   اِْلَْنَصاِريِّ َوَربِيَعةَ، َوَحمَّ

اًدا فَقَاَّل: فِي  - ، َوَحمَّ ْعبِيُّ قَاَل: َوإِْن َكانَْت يَهُوِديَّةً ُكلُّ َذلَِك قَالُوهُ فِي اِّلْستِْهًَلِل، إّلَّ الشَّ

 َوهَُو قَْوُل اللَّْيِث ْبِن َسْعٍد.( -ُع َعلَْيِه إّلَّ النَِّساُء ُكلِّ َما َّل يَطَّلِ 

َجاُل، َوَّل يُْقبَْلَن َمَع َرُجٍل: َّل فِي قَِصاٍص، َوَّل ■  يُْقبَْلَن ُمْنفَِرَداٍت فِيَما َّل يَطَّلُِع َعلَْيِه الرِّ

، َوَّل طًََلٍق، َوَّل نَِكاٍح  تَْيِن َوَرُجٍل فِي اْلِعْتِق َواْلَوِصيَِّة.)الليث َوتَُجوُز َشهَاَدةُ اْمَرأَ  -َحدٍّ

 بن سعد(

لِهَا َعْن آِخِرهَا، َحاَش اْلقَِصاَص ■  تُْقبَُل َشهَاَدةُ اْمَرأَتَْيِن، َوَرُجٍل فِي َجِميِع اِْلَْحَكاِم أَوَّ

َضاِع، َوَّل فِي اْنقِ   -َواْلُحُدوَد  َضاِء اْلِعدَِّة بِاْلِوَّلَدِة، َوَّل َوَّل يُْقبَْلَن ُمْنفَِرَداٍت: َّل فِي الرَّ

َويُْقبَْلَن فِي اْلِوَّلَدِة اْلُمْطلَقَِة، َوُعيُوِب النَِّساِء  -فِي اِّلْستِْهًَلِل لَِكْن َمَع َرُجٍل 

 ُمْنفَِرَداٍت.)أبو حنيفة(

يُوِن، َّل تُْقبَُل النَِّساُء َمَع َرُجٍل َوَّل ُدونَه َوتَُجوُز َشهَاَدتُهُنَّ َمَع ■ :  َرُجٍل فِي الدُّ

َويُْقبَْلَن ُمْنفَِرَداٍت: فِي ُعيُوِب  -َواِْلَْمَواِل، َواْلَوَكالَِة، َواْلَوِصيَِّة الَّتِي َّل ِعْتَق فِيهَا 

َضاِع َواِّلْستِْهًَلِل   َوَحْيُث يُْقبَُل َشاِهٌد َويَِميُن الطَّالِِب، فَإِنَّهُ  -النَِّساِء، َواْلِوَّلَدِة، َوالرَّ

يُْقَضى فِيِه بَِشهَاَدِة اْمَرأَتَْيِن َويَِميِن الطَّالِِب، َويُْقَضى بِاْمَرأَتَْيِن َمَع أَْيَماِن اْلُمدَِّعي فِي 

 اْلقََساَمِة.)مالك(

فِي تُْقبَُل َشهَاَدةُ اْمَرأَتَْيِن َمَع َرُجٍل فِي اِْلَْمَواِل ُكلِّهَا، َوفِي اْلِعْتِق َوفِي قَْتِل اْلَخطَأِ، وَ ■ 

ْنَساٍن بَِماٍل  َويُْقبَْلَن  -َوَّل يُْقبَْلَن فِي أَْصِل اْلَوِصيَِّة َّل َمَع َرُجٍل َوَّل ُدونَهُ  -اْلَوِصيَِّة ِْلِ

 ُمْنفَِرَداٍت فِيَما َّل يَطَّلُِع َعلَْيِه إّلَّ النَِّساُء.)الشافعي(

 َعهُنَّ َرُجٌل.)عطاء وعمر بن عبد العزيز(َّل تَُجوُز َشهَاَدةُ النَِّساِء بَْحتًا َحتَّى يَُكوَن مَ ■ 

َوتجوز َشهَاَدةَ  -َّل تَُجوُز َشهَاَدةُ النَِّساِء فِي الطًََّلِق، َوَّل فِي النَِّكاِح، َوَّل فِي اْلُحُدوِد ■ 

 اْمَرأَتَْيِن َمَع َرُجٍل فِي اْلِعْتِق، َواْلَوِصيَِّة، َوالدَّْيِن.)النخعي(

النَِّساِء فِي اْلُحُدوِد، َوَّل فِي ِجَراِح اْلَعْمِد، َوَّل فِي الطًََّلِق، َوَّل فِي َّل تَُجوُز َشهَاَدةُ ■ 

النَِّكاِح، َوَّل َمَع َرُجٍل َوَّل ُدونَهُ، َوأَنَّهَا َجائَِزةٌ فِي ِجَراِح اْلَخطَأِ، َوفِي اْلَوَصايَا، َوفِي 

يُوِن َمَع َرُجٍل، َوفِيَما َّل بُدَّ ِمْنهُ.)الح   سن البصري(الدُّ

 َّل تَُجوُز َشهَاَدةُ النَِّساِء: فِي طًََلٍق، َوَّل فِي نَِكاٍح.)قتادة(■ 

، َوَّل ِعْتٍق ■  َوتَُجوُز فِي  -ّل تَُجوُز َشهَاَدةُ النَِّساِء فِي َطًَلٍق، َوَّل نَِكاٍح، َوَّل َحدٍّ

 اْلَمْعُروَف َعلَْيِه.)ربيعة( اْلبُيُوِع، َوفِي ُكلِّ َحقٍّ يَتََراَضْوَن فِيِه، َويَتََعاطَْونَ 

يَِة.)محمد بن الحنفية(■   تَُجوُز َشهَاَدةُ النَِّساِء فِي الدِّ
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َوأََجاَزهَا: فِي  -َّل تُْقبَُل َشهَاَدةُ النَِّساِء: فِي َحدٍّ، َوَّل طًََلٍق، َوَّل نَِكاٍح َوَّل ِعْتٍق ■ 

يُوِن، َوفِي اْلقَْتِل.)الزهري  (اْلَوَصايَا فِي الدُّ

تقبُل َشهَاَدِة َرُجٍل َواْمَرأَتَْيِن فِي الطًََّلِق، َوِجَراِح اْلَخطَأِ، َولَْم يُِجْز َشهَاَدةَ النَِّساِء فِي ■ 

.)الشعبي(  ِجَراِح َعْمٍد، َوَّل فِي َحدٍّ

قَبُوُل النَِّساِء َمَع َرُجٍل فِي الطًََّلِق َوالنَِّكاِح.)جابر بن زيد وقال اياس بن معاوية ■ 

 بول امرأتين في الطًلق(بق

َّل تُْقبَُل النَِّساُء فِي اْلُحُدوِد.)حماد بن أبي سليمان والزهري والحسن والنخعي ■ 

 والشعبي والحسن بن حى(

ْحَمِن ْبِن ■ يقضى باليمين مع الشاهد.) ُسلَْيَماُن ْبُن يََساٍر، َوأَبُو َسلََمةَ ْبُن َعْبِد الرَّ

نَاِد، وَ  ، َوإِيَاُس ْبُن ُمَعاِويَةَ، َويَْحيَى َعْوٍف، َوأَبُو الزِّ َربِيَعةُ، َويَْحيَى ْبُن َسِعيٍد اِْلَْنَصاِريُّ

ْبَعةُ، َوَغْيُرهُْم  ، إّلَّ أَنَّهَُما َّل  -ْبُن َمْعَمٍر، َواْلفُقَهَاُء السَّ َوهَُو قَْوُل َمالٍِك، َوالشَّافِِعيِّ

 يَْقِضيَاِن بَِذلَِك إّلَّ فِي اِْلَْمَواِل.

 َجاَء َعْن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز: أَنَّهُ قََضى بَِذلَِك فِي ِجَراِح اْلَعْمِد َواْلَخطَأِ(وَ 

القضاء باليمين مع الشاهد الواحد بدعة.)الزهري والحكم بن عتيبة واْبُن ُشْبُرَمةَ، ■

ُجوُع إلَى تَْرِك اْلقََضاِء َوأَبُو َحنِيفَةَ، َوأَْصَحابُهُ ، َوُرِوَي َعْن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعزِ  يِز: الرُّ

 بِِه(

 -األحاديث واآلثار:

ِ تََعالَى: ■ » ثُهُْم بِنُُزوِل قَْوِل َّللاَّ ِ ْبِن َمْسُعوٍد َوهَُو يَُحدِّ أَنَّ اِْلَْشَعَث َدَخَل َعلَى َعْبِد َّللاَّ

ِ َوأَْيَمانِِهْم ثََمنًا قَ  [ فَقَاَل اِْلَْشَعُث: فِي ٧٧لِيًل{ ]آل عمران: }إِنَّ الَِّذيَن يَْشتَُروَن بَِعْهِد َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نََزلَْت، َوفِي َرُجٍل َخاَصْمتُهُ فِي بِْئٍر فَقَاَل النَّبِيُّ  : أَلََك بَيِّنَةٌ؟ -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)قُْلُت: َّل، قَاَل: فَْليَْحلِفْ 

ًَلةُ  -قال المؤلف: فََوَجْدنَاهُ  ةً  -َوالسًََّلُم  َعلَْيِه الصَّ ةً َشاِهَدْيِن؛ َوَمرَّ قَْد َكلََّف اْلُمدَِّعَي َمرَّ

ْدنَا بَيِّنَةً ُمْطلَقَةً، فََوَجَب أَْن تَُكوَن اْلبَيِّنَةُ ُكلَّ َما قَاَل قَائٌِل ِمْن اْلُمْسلِِميَن إنَّهُ بَيِّنَةٌ، َوَوجَ 

بَيِّنٍَة، فََوَجَب قَبُولُهَُما فِي ُكلِّ َشْيٍء، َحاَش َحْيُث أَْلَزَم  الشَّاِهَدْيِن اْلَعْدلَْيِن يَقَُع َعلَْيِهَما اْسمُ 

ُ تََعالَى أَْربََعةً فَقَْط.  َّللاَّ

 ■ ِ ِ ْبِن ُعَمَر َعْن َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعْبِد َّللاَّ أَنَّهُ قَاَل فِي  -َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(« .تَْعِدُل َشَهاَدةَ َرُجلٍ  فََشَهاَدةُ اْمَرأَتَْينِ » َحِديثٍ 

 ■ ِ ، " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ قَاَل فِي َحِديٍث:  -َصلَّى َّللاَّ

« ِ ُجِل؟ قُْلنَا: بَلَى يَا َرُسوَل َّللاَّ  صحيح(« )أَلَْيَس َشهَاَدةُ اْلَمْرأَِة ِمْثَل نِْصِف َشهَاَدِة الرَّ

ًَلةُ َوالسًََّلُم  -قال المؤلف: فَقَطََع  بِأَنَّ َشهَاَدةَ اْمَرأَتَْيِن تَْعِدُل َشهَاَدةَ َرُجٍل،  -َعلَْيِه الصَّ

 فََوَجَب َضُروَرةً: أَنَّهُ َّل يُْقبَُل َحْيُث يُْقبَُل َرُجٌل لَْو َشِهَد إّلَّ اْمَرأَتَاِن، َوهََكَذا َما َزاَد.

ِف فَإِْن قِيَل: فَ  هًَلَّ قَبِْلتُْم بِهََذا اِّلْستِْدَّلِل َرُجًًل َواِحًدا، فَقَْد َصحَّ َذلَِك َعْن ُشَرْيٍح، َوُمطَرِّ

ِمْن ْبِن َماِزٍن، َوُزَراَرةَ ْبِن أَْوفَى، أَْو َشهَاَدةَ اْمَرأٍَة َواِحَدٍة، فَقَْد قَبِلَهَا ُمَعاِويَةُ؟ قُْلنَا: َمنََعنَا 

ِ َذلَِك ُحْكُم َرُسو ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِل َّللاَّ بِاْليَِميِن َمَع الشَّاِهِد، فَلَْو َجاَز قَبُوُل َواِحٍد  -َصلَّى َّللاَّ
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 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َحْيُث لَْم يَْقبَْلهُ َرُسوُل َّللاَّ لََكانَْت اْليَِميُن فُُضوًّل، َوَحاَش لَهُ ِمْن  -َصلَّى َّللاَّ

: أَنَّ  هُ َّل يَُجوُز قَبُوُل َرُجٍل َواِحٍد، َوَّل اْمَرأٍَة َواِحَدٍة إّلَّ فِي اْلِهًَلِل َكَما َذَكْرنَا َذلَِك، فََصحَّ

َضاِع. يَاِم " فَقَْط َوفِي الرَّ  فِي " ِكتَاِب الصِّ

ْجُت اْمَرأَةً فََجاَءْت اْمَرأَةٌ َسْوَداُء فَقَالَْت:»َعْن ُعْقبَةَ ْبِن اْلَحاِرِث قَاَل: ■  إنِّي قَْد  تََزوَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَْرَضْعتُُكَما؟ فَأَتَْيُت َرُسوَل َّللاَّ ِ إنِّي  -َصلَّى َّللاَّ فَقُْلُت: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ْجُت اْمَرأَةً، فََجاَءْت اْمَرأَةٌ َسْوَداُء فَقَالَْت إنِّي قَْد أَْرَضْعتُُكَما   -َوِهَي َكاِذبَةٌ  -تََزوَّ

ي، فَأَتَْيتُهُ ِمْن قِبَِل َوْجِهِه فَقُْلُت: إنَّهَا َكاِذبَةٌ، فَقَاَل: َكْيَف بِهَا َوقَْد َزَعَمْت أَنَّهَا فَأَْعَرَض َعنِّ 

 صحيح(«)أَْرَضَعْتُكَما؟ َدْعهَا َعْنكَ 

: هُْم بَنِيَّ قَاَل اْبُن ِشهَاٍب: َجاَءْت اْمَرأَةٌ َسْوَداُء إلَى أَْهِل ثًََلثَِة أَْبيَاٍت تَنَاَكُحوا فَقَالَتْ ■ 

َق ُعْثَماُن  ُ َعْنهُ  -َوبَنَاتِي، فَفَرَّ  بَْينَهُْم.)صحيح( -َرِضَي َّللاَّ

ِ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ قََضى بِيَِميٍن  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح ومثله عن جابر بن عبد َّللا وأبي هريرة(«)َوَشاِهدٍ 

َماِء  قال المؤلف: فَهَِذِه آثَاٌر ُمتَظَاِهَرةٌ َّل يَِحلُّ التَّْرُك لَهَا، فَاْلَواِجُب أَْن يُْحَكَم بَِذلَِك فِي الدِّ

ْجَعِة، َواِْلَْمَواِل، َحاَشا اْلُحُدوَد؛ ِِلَنَّ َذلَِك ُعُموُم  َواْلقَِصاِص، َوالنَِّكاِح، َوالطًََّلِق، َوالرَّ

 لَْم يَأِْت فِي َشْيٍء ِمْن اِْلَْخبَاِر َمْنٌع ِمْن َذلَِك.اِْلَْخبَاِر اْلَمْذُكوَرِة، وَ 

ُ تََعالَى، َوَّل َحقَّ لِْلَمْقُذوِف فِي إْثبَاتِهَا، َوَّل فِي  ا اْلُحُدوُد: فًََل طَالَِب لَهَا إّلَّ َّللاَّ َوأَمَّ

يُّ بِاْمَرأَتِِه أَْو َحِريَمتِِه أَْو أََمتِِه، إْسقَاِطهَا، َوَّل فِي َطلَبِهَا، َوَكَذلَِك اْلَمْسُروُق ِمْنهُ، َواْلَمْزنِ 

 : فَلَْيَس لَِذلَِك ُكلِِّه طَالٌِب بًَِل يَِميٍن فِي َشْيٍء ِمْنهَا.-أَْو َغْيِر َذلَِك 

: إنَّ فِي بَْعِض اْْلثَاِر إنَّ النَّبِيَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوقَاَل الشَّافِِعيُّ َك فِي َحَكَم بَِذلِ  -َصلَّى َّللاَّ

 َوهََذا َّل يُوَجُد أَبًَدا فِي َشْيٍء ِمْن اْْلثَاِر الثَّابِتَِة .. -اِْلَْمَواِل 

 ■ ِ نَّةُ ِمْن َرُسوِل َّللاَّ : َمَضْت السُّ ْهِريِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن الزُّ َواْلَخلِيفَتَْيِن  -َصلَّى َّللاَّ

اِء فِي اْلُحُدوِد، َوالنَِّكاِح، َوالطًََّلِق.)ضعيف() ُمْنقَِطٌع ِمْن بَْعَدهُ: أَنَّهُ َّل تَُجوُز َشهَاَدةُ النِّسَ 

اِج ْبِن أَْرطَاةَ  -َوهَُو َضِعيٌف  -طَِريِق إْسَماِعيَل ْبِن َعيَّاٍش   َوهَُو هَالٌِك( -َعْن اْلَحجَّ

َّل يَطَّلُِع َعلَْيِه َغْيُرهُنَّ ِمْن  َعْن اْبِن ُعَمَر: َّل تَُجوُز َشهَاَدةُ النَِّساِء َوْحَدهُنَّ إّلَّ َعلَى َما■ 

.)صحيح(  َعْوَراِت النَِّساِء َوَحْملِِهنَّ َوَحْيِضِهنَّ

: َّل تَُجوُز َشهَاَدةُ النَِّساِء بَْحتًا َحتَّى يَُكوَن َمَعهُنَّ َرُجٌل.■   َعْن َعلِيٍّ

: َعلَى أَنَّهُ َّل تَُجوُز َشهَاَدةُ النَِّساِء ■  فِي الطًََّلِق؛ َوَّل فِي النَِّكاِح، َوَّل َعْن عمر َوَعلِيٌّ

َماِء، َوَّل اْلُحُدوِد.  فِي الدِّ

َجاِل: فِي الطًََّلِق، ■ ■  َعْن َعطَاٍء قَاَل: أََجاَز ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َشهَاَدةَ النَِّساِء َمَع الرِّ

 َوالنَِّكاِح.

َرأَتَهُ ثًََلثًا، فََشِهَد َعلَْيِه أَْربَُع نِْسَوٍة، فَُرفَِع إلَى َعْن أَبِي لَبِيٍد قَاَل: إنَّ َسْكَراَن طَلََّق امْ ■ 

َق بَْينَهَُما.)صحيح(  ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، فَأََجاَز َشهَاَدةَ النِّْسَوِة، َوفَرَّ

َراِب فَطَلَّقَ ■  َ ِمْن الشَّ اْمَرأَتَهُ ثًََلثًا،  يَْحيَى ْبُن ُعبَْيٍد َعْن أَبِيِه: أَنَّ َرُجًًل ِمْن ُعَماَن تََمْلَّ

فََشِهَد َعلَْيِه نِْسَوةٌ، فَُكتَِب فِي َذلَِك إلَى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب فَأََجاَز َشهَاَدةَ النِّْسَوِة، َوأَبَتَّ 
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 َعلَْيِه الطًََّلَق.)صحيح(

أَْربَُع نِْسَوٍة، فَأََجاَز َعلِيُّ ْبُن َعْن اْمَرأٍَة: أَنَّ اْمَرأَةً َوِطئَْت َصبِيًًا فَقَتَلَْتهُ، فََشِهَد َعلَْيهَا ■ 

.)ضعيف(  أَبِي طَالٍِب َشهَاَدتَهُنَّ

ْت فََوِطئَْتهُ، ■  ى، فَقَاَمْت اْمَرأَةٌ فََمرَّ ِهْنَد بِْنِت طَْلٍق قَالَْت: ُكْنت فِي نِْسَوٍة َوَصبِيٌّ ُمَسًجً

ِ، فََشِهَد ِعنْ  : قَتَْلتِِه َوَّللَاَّ بِيِّ فَقََضى َعلِيٌّ  -أَنَا َعاِشَرتُهُنَّ  -َد َعلِيٍّ َعْشُر نِْسَوٍة فَقَالَْت أُمُّ الصَّ

يَِة َوأََعانَهَا بِأَْلفَْيِن.)صحيح(  َعلَْيهَا بِالدِّ

قُوا بَِشهَاَدِة اْمَرأٍَة ■  ، َواْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعبَةَ، َواْبِن َعبَّاٍس: أَنَّهُْم لَْم يُفَرِّ َعْن ُعَمَر، َوَعلِيٍّ

َضاِع . َواِحَدةٍ   فِي الرَّ

َق بَْيَن َرُجٍل َواْمَرأَتِِه إّلَّ ■   َعْن ُعَمَر: أَنَّهُ قَاَل: لَْو فَتَْحنَا هََذا اْلبَاَب لَْم تََشأْ اْمَرأَةٌ أَْن تُفَرِّ

 َوهَُو َمْجهُوٌل( -فََعلَْت.)ضعيف() َعْن اْلَحاِرِث اْلَغنَِويِّ 

 َضى بِاْليَِميِن َمَع الشَّاِهِد اْلَواِحِد.)صحيح(َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب أَنَّهُ قَ ■ 

َْ قَاَل: َسِمْعت أَبِي يَقُوُل لِْلَحَكِم ْبِن ُعتَْيبَةَ: ■  ٍد ِ »عن َجْعفََر ْبَن ُمَحمَّ  -قََضى َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   أَْظهُِرُكْم.)صحيح( َوقََضى بِهَا َعلِيٌّ بَْينَ « بِاْليَِميِن َمَع الشَّاِهدِ  -َصلَّى َّللاَّ

 1111]َمْسأَلَة َشَهاَدة اْلَكافِر[م

َوَّل يَُجوُز أَْن يُْقبََل َكافٌِر أَْصًًل، َّل َعلَى َكافٍِر، َوَّل َعلَى ُمْسلٍِم َحاَش اْلَوِصيَّةَ فِي السَّفَِر 

أَْو َكافٌِر َوَكافَِرتَاِن، أَْو  -ِديٍن َكانَا ِمْن أَيِّ  -فَقَْط، فَإِنَّهُ يُْقبَُل فِي َذلَِك ُمْسلَِماِن، أَْو َكافَِراِن 

 أَْربَُع َكَوافَِر.

ًَلِة  أَيِّ َصًَلٍة َكانَْت َولَْو أَنَّهَا  -َويَُحلَُّف اْلُكفَّاُر هَاهُنَا َمَع َشهَاَدتِِهْم َوَّل بُدَّ بَْعَد الصَّ

ِ إِِن اْرتَْبتُْم  -اْلَعْصُر  ّل نَْشتَِري بِِه ثََمنًا َولَْو َكاَن َذا قُْربَى َوّل نَْكتُُم لََكاَن أََحبَّ إلَْينَا }بِاّلِلَّ

ِ إِنَّا إًِذا لَِمَن اْلثِِميَن{ ]المائدة:  [ ثُمَّ يُْحَكُم بَِما َشِهُدوا بِِه، فَإِْن َجاَءْت بَيِّنَةٌ ١٢٤َشهَاَدةَ َّللاَّ

الشَّاِهَداِن، أَْو اْلُمْسلُِم َواْلَمْرأَتَاِن، أَْو اِْلَْربَُع ُمْسلُِموَن: بِأَنَّ اْلُكفَّاَر َكَذبُوا: َحلََف اْلُمْسلَِماِن 

ِ لََشهَاَدتُنَا أََحقُّ ِمْن َشهَاَدتِِهَما َوَما اْعتََدْينَا إِنَّا إًِذا لَِمَن الظَّالِِميَن{ ]المائدة : نِْسَوٍة }بِاّلِلَّ

١٢٧]  

ِ تََعالَى: }يَا -بُْرهَاُن َذلَِك  أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌق بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا{ : قَْوُل َّللاَّ

 .-[ َواْلَكافُِر فَاِسٌق فََوَجَب أَْن َّل يُْقبََل ٤]الحجرات: 

يَِّة َوقَاَل تََعالَى: }يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا َشهَاَدةُ بَْينُِكْم إَِذا َحَضَر أََحَدُكُم اْلَمْوُت ِحيَن اْلَوصِ 

اْثنَاِن َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم أَْو آَخَراِن ِمْن َغْيِرُكْم إِْن أَْنتُْم َضَرْبتُْم فِي اِلَْرِض{ ]المائدة: 

ا ١٢٤ ... َوأَمَّ ِ تََعالَى ُكلِِّه، َوأَْن يَْستَْثنَِي اِْلََخصَّ ِمْن اِْلََعمِّ [ اْْليَةَ فََوَجَب أَْخُذ ُحْكِم َّللاَّ

ِل اْْليَِة َمْن قَاَل: ِمْن غَ  ْيِر قَبِيلَتُِكْم فَقَْوٌل ظَاِهُر اْلفََساِد، َواْلبُْطًَلِن، ِِلَنَّهُ لَْيَس فِي أَوَّ

لُهَا: }يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا{ ]المائدة:  [ َوَّل يَُشكُّ ١٢٤ِخطَاٌب لِقَبِيلٍَة ُدوَن قَبِيلٍَة إنََّما أَوَّ

 آَمنُوا هُْم الَِّذيَن لَْم يُْؤِمنُوا.. ُمْنِصٌف فِي أَنَّ َغْيَر الَِّذينَ 

 -أقوال الفقهاء:

قول المؤلف هو قول:عمرو بن شرحبيل وسعيد بن المسيب وعبيدة السلماني ■

وشريح والنخعي وسعيد بن جبير والشعبي ومجاهد وأبي مجلز ويحيى بن يعمر 
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، َويَْحيَى ْبِن َحْمَزةَ، ومحمد بن سيرين َوَغْيُرهُْم، َكاْبِن أَبِي لَْيلَى، َوُسْفيَاَن ا لثَّْوِريِّ

، َوأَبِي ُعبَْيٍد، َوأَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل، َوُجْمهُوِر أَْصَحاِب اْلَحِديِث َوبِِه يَقُوُل أَبُو  َواِْلَْوَزاِعيُّ

 ُسلَْيَماَن َوأهل الظاهر.

عن الزهرى }أَْو آَخَراِن ِمْن َغْيِرُكْم{ أى ِمْن َغْيِر قَبِيلَتُِكْم.)الحسن وروى ■ 

 وعكرمة(

 اْلية منسوخة.)روى عن زيد بن أسلم والنخعي(■

تجوز َشهَاَدةَ اْلُكفَّاِر فِي ُكلِّ َشْيٍء بَْعِضِهْم َعلَى بَْعٍض.)الحنفيون ونافع مولى ابن ■ 

عمر وعمر بن عبد العزيز وحماد بن أبي سليمان والشعبي وشريح والنخعي 

 والزهري ووكيع وعثمان البتي(

 َشهَاَدةَ طَبِيبَْيِن َكافَِرْيِن َحْيُث َّل يُوَجُد طَبِيٌب ُمْسلٌِم.)المالكية(تجوز ■ 

تجوز َشهَاَدةَ ُكلِّ ِملٍَّة َعلَى ِمْثلِهَا َوَّل تجوز َعلَى َغْيِر ِمْثلِهَا.)أحد قولي الزهري ■ 

ْحَمِن والحسن وهو قول يحيى بن سعيد اِلنصاري وقَتَاَدةَ، َوَربِيَعةَ ْبِن أَبِي َعْبِد الرَّ 

، َواللَّْيِث،  ْحَمِن ْبِن َعْوٍف واْبِن أَبِي لَْيلَى واِْلَْوَزاِعيِّ وعطاء وأَبِي َسلََمةَ ْبِن َعْبِد الرَّ

.  َواْلَحَسِن ْبِن َحيٍّ

 -األحاديث واآلثار:

ِ َعزَّ َوَجلَّ }َشهَاَدةُ بَْينُِكْم إَِذا ■ » َحَضَر أََحَدُكُم اْلَمْوُت{ َعْن تَِميٍم الدَّاِريِّ فِي قَْوِل َّللاَّ

[ اْْليَةَ، قَاَل: بَِرَئ النَّاُس ِمْنهَا َغْيِري، َوَغْيَر َعِديِّ ْبِن بَُداٍء، َوَكانَا ١٢٤]المائدة: 

اِم، فَأَتَيَا إلَى الشَّاِم، َوقَِدَم َعلَْيِهَما بَُدْيُل ْبُن أَبِي َمْريََم مَ  ْولَى نَْصَرانِيَّْيِن يَْختَلِفَاِن إلَى الشَّ

ٍة يُِريُد بِِه اْلَملَِك هَُو ُعْظُم تَِجاَرتِِه، فََمِرَض؛ فَأَْوَصى  بَنِي َسْهٍم، َوَمَعهُ َجاٌم ِمْن فِضَّ

ا َماَت أََخْذنَا َذلَِك اْلَجاَم فَبِْعنَاهُ بِأَْلٍف ثُمَّ اْقتََسْمنَاهُ أَنَا َوَعِديُّ بْ  ُن بَُداٍء، إلَْيهَا، قَاَل تَِميٌم: فَلَمَّ

ا أَ فَ  ا قَِدْمنَا َدفَْعنَاهُ إلَى أَْهلِِه، فََسأَلُوا َعْن اْلَجاِم؟ فَقُْلنَا: َما َدفََع إلَْينَا َغْيَر هََذا، فَلَمَّ ْسلَْمُت لَمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بَْعَد قُُدوِم النَّبِيِّ  فَأَْخبَْرتهْم  اْلَمِدينَةَ تَأَثَّْمُت ِمْن َذلَِك، فَأَتَْيُت أَْهلَهُ  -َصلَّى َّللاَّ

ْيُت إلَْيِهْم َخْمَسِمائَِة ِدْرهٍَم، َوأَْخبَْرتُهُْم: أَنَّ ِعْنَد َصاِحبِي ِمْثلَهَا، فَأَتَْوا بِِه ال نَّبِيَّ اْلَخبََر، َوأَدَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - ظَُم بِِه َعلَى أَْهِل ِدينِِه فََسأَلَهُْم اْلبَيِّنَةَ؟ فَلَْم يَِجُدوا، فَأَْحلَفَهُ بَِما يُعْ  -َصلَّى َّللاَّ

: }يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا َشهَاَدةُ بَْينُِكْم إَِذا َحَضَر أََحَدُكُم اْلمَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ ْوُت{ فََحلََف فَأَْنَزَل َّللاَّ

ُسِمائَِة [ اْْليَةَ، فََحلََف َعْمُرو ْبُن اْلَعاِص َوَواِحٌد ِمْنهُْم، فَنُِزَعْت اْلَخمْ ١٢٤]المائدة: 

 صحيح(«)ِدْرهٍَم ِمْن َعِديِّ ْبِن بَُداءٍ 

ًصا ■ ٍة، ُمَخوَّ وعن ابن عباس وفيه: فََدفََعا تَِرَكتَهُ إلَى أَْهلِِه َوَحبََسا َجاًما ِمْن فِضَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بِالذَّهَِب، فَفَقََدهُ أَْولِيَاُؤهُ، فَأَتَْوا َرُسوَل َّللاَّ تَْحلَفَهَُما َرُسوُل فَاسْ  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ َما َكتَْمنَا، َوَّل اطَّلَْعنَا، ثُمَّ ُعِرَف اْلَجاُم بَِمكَّةَ، فَقَالُوا:  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ، فَقَاَم َرُجًَلِن ِمْن أَْولِيَاِء السَّْهِميِّ فََحلَفَا بِاّلَِلَّ إنَّ هََذا لََجاُم اْشتََرْينَاهُ ِمْن تَِميٍم، َوَعِديٍّ

، }لََشهَاَدتُنَا أََحقُّ ِمْن َشهَاَدتِِهَما َوَما اْعتََدْينَا إِنَّا إًِذا لَِمَن الظَّالِِميَن{ ]المائدة:  السَّْهِميِّ

 صحيح(«)[ فَأََخَذا اْلَجاَم، َوفِيِهْم نََزلَْت هَِذِه اْْليَةُ ١٢٧

ُ  -عن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن ■  : أَنَّ آِخَر ُسوَرٍة نََزلَْت ُسوَرةُ اْلَمائَِدِة، - َعْنهَا َرِضَي َّللاَّ
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ُموه.)صحيح(  فََما َوَجْدتُْم فِيهَا َحًَلًّل فََحلِّلُوهُ، َوَما َوَجْدتُْم فِيهَا َحَراًما فََحرِّ

ُ َعزَّ اْبِن َعبَّاٍس أَنَّهُ قَاَل فِي هَِذِه اْْليَِة: هََذا لَِمْن َماَت َوِعْنَدهُ اْلُمْسلِ ■  ُموَن فَأََمَرهُ َّللاَّ

: }أَْو آَخَراِن ِمْن  َوَجلَّ أَْن يُْشِهَد َعلَى َوِصيَّتِِه َعْدلَْيِن ِمْن اْلُمْسلِِميَن، ثُمَّ قَاَل َعزَّ َوَجلَّ

َحٌد [ فَهََذا لَِمْن َماَت َولَْيَس ِعْنَدهُ أَ ١٢٤َغْيِرُكْم إِْن أَْنتُْم َضَرْبتُْم فِي اِلَْرِض{ ]المائدة: 

ُ تََعالَى أَْن يُْشِهَد َعلَى َوِصيَّتِِه َرُجلَْيِن ِمْن َغْيِر اْلُمْسلِِميَن، فَإِنْ   ِمْن اْلُمْسلِِميَن، فَأََمَرهُ َّللاَّ

ِ َّل نَْشتَِري بَِشهَاَدتِنَا ثََمنًا قَلِيًًل فَإَِذا ًَلِة بِاّلَِلَّ اطَّلََع  اُْرتِيَب بَِشهَاَدتِِهَما اُْستُْحلِفَا بَْعَد الصَّ

ِ إنَّ َشهَاَدةَ اْلَكافَِرْيِن بَاِطٌل، َوإِنَّا لَْم  لِيَّاِن َعلَى اْلَكافَِرْيِن َكِذبًا َحلَفَا: بِاّلَِلَّ اِْلَوَّ

 نَْغِدْر.)صحيح(

: أَنَّ َرُجًًل ِمْن اْلُمْسلِِميَن َحَضَرْتهُ اْلَوفَاةُ " بَِدقُوقَا " فَلَْم يَِجْد أََحدً ■  ْعبِيِّ ا ِمْن َعْن الشَّ

 اْلُمْسلِِميَن يَْشهَُد َعلَى َوِصيَّتِِه، فَأَْشهََد َرُجلَْيِن ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب، فَأَتَيَا أَبَا ُموَسى اِْلَْشَعِريَّ 

ي فَأَْخبََراهُ َوقَِدَما بِتَِرَكتِِه َوَوِصيَّتِِه فَقَاَل أَبُو ُموَسى: هََذا أَْمٌر لَْم يَُكْن بَْعَد الَِّذي َكاَن فِ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ ِ َما َخانَا َوَّل  -َصلَّى َّللاَّ فَأَْحلَفَهَُما بَْعَد اْلَعْصِر " بِاّلَِلَّ

ُجِل َوتَِرَكتُهُ " فَأَْمَضى أَبُو ُموسَ  َّل َوَّل َكتََما، َوَّل َغيَّبَا، َوأَنَّهَا لََوِصيَّةُ الرَّ ى َكَذبَا َوَّل بَدَّ

 َشهَاَدتَهَُما.)صحيح(

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ " أَنَّ النَّبِيَّ ■  َّل تَُجوُز َشهَاَدةُ ِملٍَّة َعلَى »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ٍد فَإِنَّهَا تَُجوُز َعلَى َغْيِرِهمْ   ضعيف() ُعَمُر ْبُن َراِشٍد َساقِطٌ(«)ِملٍَّة إّلَّ ِملَّةُ ُمَحمَّ

.)ضعيف()فيه  ■ أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب قَاَل: تَُجوُز َشهَاَدةُ النَّْصَرانِيِّ َعلَى النَّْصَرانِيِّ

 ابن لهيعة(

هُوِد؟ فََشِهَد »َعْن َجابٍِر قَاَل فِي َحِديِث ■  اْليَهُوِديَّْيِن اللََّذْيِن َزنَيَا لِْليَهُوِد: اْئتُونِي بِالشُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعلَى َذلَِك، فََرَجَمهَُما النَّبِيُّ  أَْربََعةٌ ِمْنهُمْ  ضعيف() ُمَجالٌِد «)-َصلَّى َّللاَّ

 هَالٌِك(

 1111]َمْسأَلَة َشَهاَدة اْلَعْبد واألمة[م

ِة َوَّل  َوَشهَاَدةُ اْلَعْبِد َواِْلََمِة َمْقبُولَةٌ فِي ُكلِّ َشْيٍء لَِسيِِّدِهَما َولَِغْيِرِه َكَشهَاَدِة اْلُحرِّ  َواْلُحرَّ

هَاَدِة لَهُ. ا َمْن َردَّهَا لَِسيِِّدِه فَإِنَّهُ قَاَل: قَْد يُْجبُِرهُ َسيُِّدهُ َعلَى الشَّ  فَْرق..َ. َوأَمَّ

ِميَن قُْلنَا: لَْو َكاَن هََذا َمانًِعا ِمْن قَبُوِل اْلَعْبِد لَِسيِِّدِه لََكاَن َمانًِعا ِمْن قَبُوِل أََحٍد ِمْن اْلُمْسلِ 

يِِّد َعلَى َعْبِدِه؛ ِِلَنَّ اْلَعْبدَ  َماَم أَْقَدُر َعلَى َرِعيَّتِِه ِمْن السَّ َماِم إَذا َشِهَد لَهُ؛ ِِلَنَّ اْْلِ تُْعِديِه  لإِْلِ

َحٌد َعلَى أَْن َجِميُع اْلُحكَّاِم َعلَى َسيِِّدِه إَذا تََظلََّم ِمْنهُ َويَُحولُوَن بَْينَهُ َوبَْيَن أََذاهُ، َوَّل يَْقِدُر أَ 

ُجِل ِمْن َرِعيَّتِِه.. َماِم َوالرَّ  يَُحوَل بَْيَن اْْلِ

 -أقوال الفقهاء:

قول المؤلف هو قول : محمد بن سيرين وعطاء وإياس بن معاوية َوهَُو قَْوُل ُزَراَرةَ 

، َوأَبِي ثَْوٍر، َوأَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل، َوإِسْ  َحاَق ْبِن َراْهَوْيِه، َوأَبِي ْبِن أَْوفَى، َوُعْثَماَن اْلبَتِّيِّ

 ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابِِهْم، َوأََحُد قَْولَْي اْبِن ُشْبُرَمةَ.

 َّل تَُجوُز َشهَاَدةُ اْلَعْبِد.)الشعبي ومكحول ومجاهد وسفيان■ 

وُز.)الزهري والحكم بن اْلَعْبِد يَُؤدِّي الشَّهَاَدةَ فَتَُردُّ ثُمَّ يُْعتَُق فَيَْشهَُد بِهَا: أَنَّهَا َّل تَجُ ■ 
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ْحَمِن ْبِن َعْوٍف وشريح وقتادة وروى عن فقهاء المدينة  عتيبة وأَبِو َسلََمةَ ْبِن َعْبِد الرَّ

، َوأَبُو  ، َواْبُن أَبِي لَْيلَى، َواْلَحَسُن ْبُن َحيٍّ السبعة َوبِِه يَقُوُل أَبُو َحنِيفَةَ َوَمالٌِك، َوالشَّافِِعيُّ

 ْولَْي اْبِن ُشْبُرَمةَ ُعبَْيٍد، َوأََحُد قَ 

 وأجازها الحسن(

 َّل تَُجوُز َشهَاَدةُ اْلُمَكاتَِب، َوَّل يَِرُث.)النخعي(■ 

 َّل تَُجوُز َشهَاَدةُ اْلَعْبِد لَِسيِِّدِه، َوتَُجوُز لَِغْيِرِه.)النخعي وشريح في أحد قوليه(■ 

 تجوز شهادة العبد في الشئ اليسير.)شريح والنخعي والشعبي(■

 عبد يُْعتَُق بَْعُضهُ َشهَاَدتَهُ َجائَِزةٌ.)الشعبي(ال■ 

 -اآليات واألحاديث واآلثار:

 [٢٨٢قوله تعالى }َشِهيَدْيِن ِمْن ِرَجالُِكْم{ ]البقرة: ■

ُروَرِة يَْدِري ُكلُّ ِذي ِحسٍّ َسلِيٍم: أَنَّ اْلَعبِيَد ِرَجاٌل ِمْن ِرَجالِنَا، َوأَنَّ  قال المؤلف: َوبِالضَّ

َماَء نَِساٌء ِمْن نَِسائِنَا، قَاَل تََعالَى: }نَِساُؤُكْم َحْرٌث لَُكْم{ ]البقرة:  [ فََدَخَل فِي ٢٢٢اْْلِ

َماُء  -بًَِل ِخًَلٍف  -َذلَِك  ِل اْْليَِة الَِّذيَن  -اْلَحَرائُِر َواْْلِ ُ تََعالَى فِي أَوَّ .. َوإِنََّما َخاَطَب َّللاَّ

  ِخًَلٍف ِمْنهُْم..آَمنُوا: َواْلَعبِيُد، بًَِل 

 [٧١قوله تعالى }َعْبًدا َمْملُوًكا ّل يَْقِدُر َعلَى َشْيٍء{ ]النحل: ■

 ُ قال المؤلف: َولَْم يَقُْل تََعالَى: إنَّ ُكلَّ َعْبٍد فَهَُو َّل يَْقِدُر َعلَى َشْيٍء، إنََّما َضَرَب َّللاَّ

فَةُ فِي َكثِيٍر ِمْن اِْلَْحَراِر، تََعالَى اْلَمثََل بَِعْبٍد ِمْن ِعبَاِدِه هَِذِه ِصفَ  تُهُ، َوقَْد تُوَجُد هَِذِه الصِّ

 َ ِ تََعالَى فَقَْد َكَذَب َعلَْيِه ِجهَاًرا، َوأَتَى بِأَْكبَِر اْلَكبَائِِر؛ ِِلَنَّ َّللاَّ  َوَمْن نََسَب َغْيَر هََذا إلَى َّللاَّ

ْعِرُف َكثِيًرا ِمْن اْلَعبِيِد أَْقَدَر َعلَى اِْلَْشيَاِء ِمْن َكثِيٍر تََعالَى َّل يَقُوُل إّلَّ َحقًًا، َوبِاْلُمَشاهََدِة نَ 

 ِمْن اِْلَْحَراِر..

ِغيِر يَْشهَُد بَْعَد ِكبَِرِه، ■  َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب: أَنَّ ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن قََضى فِي الصَّ

-ْعَد ِعْتقِِه: أَنَّهَا َجائَِزةٌ إْن لَْم تَُكْن ُردَّْت َعلَْيِهْم َوالنَّْصَرانِيِّ بَْعَد إْسًَلِمِه، َواْلَعْبِد بَ 

 .)صحيح ومثله عن عمر(

 َعْن اْبِن َعبَّاٍس: َّل تَُجوُز َشهَاَدةُ اْلَعْبِد.)ضعيف()فيه الحجاج بن أرطأة(■ 

 ٌم.)صحيح(َعْن اْبِن ُعَمَر: َّل تَُجوُز َشهَاَدةُ اْلُمَكاتَِب َما بَقَِي َعلَْيِه ِدْرهَ ■ 

َعْن اْلُمْختَاِر ْبِن فُْلفٍُل قَاَل: َسأَْلت أَنََس ْبَن َمالٍِك َعْن َشهَاَدِة اْلَعْبِد؟ فَقَاَل: ■ 

 َجائَِزةٌ.)صحيح(

 1111]َمْسأَلَة َشَهاَدة اأْلَقَاِرب[م

ْيِهَما، َوِِلَبِيِهَما َواِّلْبِن َواِّلْبنَِة َوُكلُّ َعْدٍل فَهَُو َمْقبُوٌل لُِكلِّ أََحٍد َوَعلَْيِه، َكاِْلَِب َواِْلُمِّ ِّلْبنَ 

ْوِج ِّلْمَرأَتِِه، َواْلمَ  ِة لِبَنِي بَنِيِهَما، َوالزَّ ، َواْلَجدَّ ْرأَِة لِْْلَبََوْيِن َواِْلَْجَداِد، َواْلَجدَّاِت، َواْلَجدِّ

 ِعِد َوَّل فَْرَق.لَِزْوِجهَا، َوَكَذلَِك َسائُِر اِْلَقَاِرِب بَْعِضِهْم لِبَْعٍض، َكاِْلَبَا

ِديُق اْلُمًَلِطُف لَِصِديقِِه، َواِْلَِجيُر لُِمْستَأِْجِرِه، َواْلَمْكفُوُل لَِكافِلِِه، َواْلُمْستَأِْجُر  َوَكَذلَِك الصَّ

 ِِلَِجيِرِه، َواْلَكافُِل لَِمْكفُولِِه، َواْلَوِصيُّ لِيَتِيِمِه.

 -أقوال الفقهاء:
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ِد ْبِن َعْمِرو ْبِن قول المؤلف هو قول:سعيد بن ال■ مسيب وشريح وأَبِو بَْكِر ْبِن ُمَحمَّ

، َوإِْسَحاُق ْبُن َراْهَوْيِه،  َحْزٍم وُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز إيَاُس ْبُن ُمَعاِويَةَ، َوُعْثَماُن اْلبَتِّيُّ

، َوأَبُو ُسلَْيَماَن، َوأهل الظاهر، ونسبه الزهرى  إلى السلف َوأَبُو ثَْوٍر، َواْلُمَزنِيُّ

 الصالح(

 ■ ، ْوَجْيِن لِْْلَخِر.) إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ َّل يُْقبَُل اِْلَُب ِّلْبنِِه، َوَّل اِّلْبُن ِِلَبِيِه، َوَّل أََحُد الزَّ

ْعبِيِّ فِي أََحِد قَْولَْيِهَما فِي اِْلَِب، َواِّلْبِن( اْلَحَسِن، َوالشَّ َْ  َو

ْوَج يُْقبَُل اْلَولََد يُْقبَُل ِِلَبِيِه، وَ ■  َّل يُْقبَُل اِْلَُب ِّلْبنِِه؛ ِِلَنَّهُ يَأُْخُذ َمالَهُ َمتَى َشاَء، َوأَنَّ الزَّ

، َوُرِوَي َعْن اْلَحَسِن،  ِّلْمَرأَتِِه َوَّل تُْقبَُل ِهَي لَهُ.) اْبِن أَبِي لَْيلَى، َوُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ

)  َوالشَّْعبِيِّ

ِن، َوَّل اِّلْبَن لِْْلَِب.َوأََجاُزوا اْلَجدَّ َواْلَجدَّةَ ِِلَْوَّلِد بَنِيِهَما، ّلتجوز شهادة اِْلََب لًِِلبْ ■

، َوأَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل، َوأَبُو ُعبَْيٍد( ، َوالثَّْوِريُّ  َوأَْوَّلَد بَنِيِهَما لَهَُما.) اِْلَْوَزاِعيِّ

ٌك، َوالشَّافِِعيُّ إّلَّ أَنَّ ّل تجوز شهادة اِلقارب بعضهم لبعض.) أَبُو َحنِيفَةَ، َوَمالِ ■

ْوَجْيِن لِْْلَخِر(  الشَّافِِعيَّ أََجاَز ُكلَّ َواِحٍد ِمْن الزَّ

 َّل يُْقبَُل اِْلَُخ ِِلَِخيِه.)اِلوزاعي(■ 

ِديِق اْلُمًَلِطِف ■ ةً ،َوّل تجوزَشهَاَدةَ الصَّ تجوز شهادة اِلخ ِِلَِخيِه إّلَّ فِي النََّسِب َخاصَّ

يقِِه.  )مالك(لِِصدِّ

 -واآلثار: اآليات واألحاديث

ِ تََعالَى: }أَِن اْشُكْر لِي َولَِوالَِدْيَك{ ]لقمان: ■ ِ  [ .١٦قَْوِل َّللاَّ

ِ تََعالَى: أَْن  ْكِر لَهَُما بَْعَد ُشْكِر َّللاَّ ةً َعلَْيِهْم؛ ِِلَنَّ ِمْن الشُّ قال المؤلف: َوهَِذِه أَْعَظُم ُحجَّ

ُروَرِة نَْدِري يَْشهََد لَهَُما بِاْلَحقِّ  ْكِر لَهَُما أَْن يَْشهََد لَهَُما بِاْلبَاِطِل.. َوبِالضَّ ، َولَْيَس ِمْن الشُّ

 أَنَّ َمْن َحَملَْتهُ قََرابَةُ أَبََوْيِه َوبَنِيِه َواْمَرأَتِِه َعلَى أَْن يَْشهََد لَهُْم بِاْلبَاِطِل فََمْضُموٌن َمْنهُ 

 وهُ ِمْن اِْلَبَاِعِد َّل فَْرَق.قَْطًعا أَْن يَْشهََد لَِمْن يَْرشُ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعائَِشةَ َعْن النَّبِيِّ ■  َّل تَُجوُز َشهَاَدةُ َخائٍِن َوَّل َخائِنٍَة، » -َصلَّى َّللاَّ

هُوٌل َوهَُو َمجْ  -ضعيف() َعْن يَِزيَد «)َوَّل ظَنِيٍن فِي َوَّلٍء أَْو قََرابٍَة، َوَّل َمْجلُوٍد فِي َحدٍّ 

 فَإِْن َكاَن يَِزيُد ْبُن ِسنَاٍن فَهَُو َمْعُروٌف بِاْلَكِذِب( -

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَاِْل النَّبِيِّ ■   « .أَْنَت َوَمالَُك ِِلَبِيكَ » -َصلَّى َّللاَّ

ِه، َواِْلَِخ قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب: تَُجوُز َشهَاَدةُ اْلَوالِِد لَِولَِدِه، َواْلَولَِد لَِوالِدِ ■ 

 ِِلَِخيِه.)صحيح(

ِ ْبِن أَبِي ُحَمْيٍد قَاَل: َكتََب ُعَمُر إلَى أَبِي ُموَسى: اْلُمْسلُِموَن ُعُدوٌل ■  َعْن َعْبِد َّللاَّ

بًا َعلَْيِه َشهَاَدةُ ُزوٍر، أَْو ظَنِينًا فِي  ، أَْو ُمَجرَّ بَْعُضهُْم َعلَى بَْعٍض إّلَّ َمْجلُوًدا فِي َحدٍّ

 أَْو فِي قََرابٍَة.)ضعيف( َوَّلٍء،

ُ َعْنهُ  -روى أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب ■ ُ َعْنهَا  -لِفَاِطَمةَ  -َشِهَد  -َرِضَي َّللاَّ  -َرِضَي َّللاَّ

يِق  دِّ ُ َعْنهُ  -ِعْنَد أَبِي بَْكٍر الصِّ َد َمَعك َوَمَعهُ أُمُّ أَْيَمَن فَقَاَل لَهُ أَبُو بَْكٍر: لَْو َشهِ  -َرِضَي َّللاَّ

 َرُجٌل أَْو اْمَرأَةٌ أُْخَرى لَقََضْيت لَهَا بَِذلَِك.
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[م  1111]َمْسأَلَةٌ الشََّهاَدة َعلَى اْلَعُدو وشهادة األجير 

ِه نُِظَر، فَإِْن َكاَن تُْخِرُجهُ َعَداَوتُهُ لَهُ إلَى َما َّل يَِحلُّ فَِهَي ُجْرَحةٌ فِيِه  َوَمْن َشِهَد َعلَى َعُدوِّ

َوإِْن َكاَن َّل تُْخِرُجهُ َعَداَوتُهُ إلَى َما َّل يَِحلُّ فَهَُو  -َشهَاَدتَهُ لُِكلِّ أََحٍد، َوفِي ُكلِّ َشْيٍء تَُردُّ 

ا َشهَاَدةُ اْلَخْصِم: فَإِنَّ اْلُمدَِّعَي لِنَْفِسِه اْلُمَخاِصَم َّل تُْقبَُل َدْعَواهُ   َعْدٌل يُْقبَُل َعلَْيِه... َوأَمَّ

.لِنَْفِسِه بِ   ًَل َشكٍّ

. ْت، فََكْيَف َوِهَي َّل تَِصحُّ  فَبَطََل تََعلُّقُهُْم بِتِْلَك اْْلثَاِر لَْو َصحَّ

َ تََعالَى قَْد قَاَل: }َوّل يَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن قَْوٍم َعلَى أَّل تَْعِدلُوا اْعِدلُوا هَُو أَْقرَ  ُب ثُمَّ َوَجْدنَا َّللاَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ بِاْلَعْدِل َعلَى أَْعَدائِنَا.[ فَأَمَ ٨لِلتَّْقَوى{ ]المائدة:   َرنَا َّللاَّ

ِه أَْو َصِديقِِه أَْو لَهَُما، أَْو َشِهَد  َعلَى  -َوهَُو َعْدٌل  -فََصحَّ أَنَّ َمْن َحَكَم بِاْلَعْدِل َعلَى َعُدوِّ

ِه أَْو َصِديقِِه أَْو لَهَُما، فََشهَاَدتُهُ َمْقبُولَةٌ َوُحْكُمهُ نَ  ا  -افٌِذ َعُدوِّ ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.. َوأَمَّ َوبِاّلَِلَّ

ُ تََعالَى: }لِْلفُقََراِء اْلُمهَاِجِريَن الَِّذيَن أُْخِرُجوا ِمنْ   َمْن َردَّ َشهَاَدةَ اْلفَقِيِر فََعِظيَمةٌ، قَاَل َّللاَّ

ِ َوِرْضَوانًا{ ] : }أُولَئَِك -إلَى قَْولِِه  -[٨الحشر: ِديَاِرِهْم َوأَْمَوالِِهْم يَْبتَُغوَن فَْضًل ِمَن َّللاَّ

اِدقُوَن{ ]الحشر:  هُْم ُدوَن ٨هُُم الصَّ [ فََمْن َردَّ َشهَاَدةَ هَُؤَّلِء لََخاِسٌر، َوإِنَّ َمْن َخصَّ

 َسائِِر اْلفُقََراِء لَُمتَنَاقٌِض..

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول :أبي سليمان وأهل الظاهر.■

هَاَدةُ اِْلَِجيِر لَِمْن اْستَأَْجَرهُ فِي َشْيٍء أَْصًًل.)أبو حنيفة واِْلَْوَزاِعيِّ َّل تَُجوُز شَ ■ 

 وشريح(

ًزا فِي اْلَعَدالَِة، إّلَّ أَْن يَُكوَن فِي ِعيَالِِه ■  ّل تجوز شهادة اِلجير إّلَّ أَْن يَُكوَن َعْدًّل ُمبَرَّ

، َوّل تَُجوْز َشهَاَدةُ فًََل تَُجوُز َشهَاَدتُهُ لَهُ ، وّل تجوز شهادته إ َُ ْن َكاَن ُمْنَضافًا إلَْيِه

ِه.)مالك(  اْلَعُدوِّ َعلَى َعُدوِّ

ةً، َوتَُجوُز لَهُ فِيَما َعَدا ■  َّل تَُجوُز َشهَاَدةُ اِْلَِجيِر لَِمْن اْستَأَْجَرهُ فِيَما اْستَأَْجَرهُ فِيِه َخاصَّ

، َوأَبِو ثَْوٍر والشافعي(َذلِك، وكذلك شهادة الوكيل.)َ ُسْفيَاَن الثَّْورِ   يِّ

 َّل تُْقبَُل َشهَاَدةُ اْلَخْصِم)شريح ومالك وأبو حنيفة وربيعة(■ 

■) ِه.)ربيعة ويَْحيَى ْبِن َسِعيٍد اِْلَْنَصاِريِّ  تَُردُّ َشهَاَدةُ اْلَعُدوِّ َعلَى َعُدوِّ

اِل.)أبو حنيفة والشافعي وَ ■  ؤَّ قَاَل َمالٌِك: َّل تَُجوُز إّلَّ فِي تَُجوُز َشهَاَدةُ اْلفُقََراِء َوالسُّ

 الشَّْيِء اْليَِسيِر(

 َّل تُْقبَُل َشهَاَدةُ فَقِيٍر.)ابن أبي ليلى وشريك(■ 

 -األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن النَّبِيِّ ■  َّل تَُجوُز َشهَاَدةُ ِذي ِغْمٍر َعلَى أَِخيِه، »ِمْن أَنَّهُ  -َصلَّى َّللاَّ

ْحنَِة َوَّل َشهَاَدةُ َخْصٍم، َوَّل ظَنِيٍن، َوَّل اْلقَانِِع ِمْن أَْهِل َوَّل  تَُجوُز َشهَاَدةُ الظِّنَِّة، َوَّل اْْلِ

 ضعيف(«)اْلبَْيِت لَهُمْ 

ا اْْلثَاُر فِي َذلَِك فَُكلُّهَا بَاِطٌل؛ ِِلَنَّ بَْعَضهَا َمْرِويٌّ ُمْنقَِطٌع، َوِمْن طَِريِق  قال المؤلف: أَمَّ

ِد ْبِن أَبِي يَْحيَى  -َولَْيَس بِاْلقَِويِّ  -ْسَحاَق ْبَن َراِشٍد إِ  أَْو ِمْن طَِريِق إْبَراِهيَم ْبِن ُمَحمَّ
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أَْو ِمْن طَِريِق َعْمِرو ْبِن  -َوَصفَهُ بَِذلَِك َمالٌِك، َوَغْيُرهُ  -َوهَُو َمْذُكوٌر بِاْلَكِذِب  -اِْلَْسلَِميِّ 

ِه  ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعنْ  ْحَمِن ْبِن -َوِهَي َصِحيفَة -َجدِّ ٌَ أَْو ُمْرَسٌل ِمْن طَِريِق َعْبِد الرَّ

وَخ  ِ َعْن يَِزيَد ْبِن طَْلَحةَ  -فَرُّ َوَّل يُْدَرى َمْن  -أَْو ُمْرَسٌل ِمْن طَِريِق إِْسَحاَق ْبِن َعْبِد َّللاَّ

نَاِد أَْو ُمْرَسًَلِن: ِمْن طَِريِق َعْبِد  -هَُما فِي النَّاِس  ْحَمِن ْبِن أَبِي الزِّ َوِمْن طَِريِق اْبِن  -الرَّ

فَإِْن  -َوهَُو َمْجهُوٌل  -أَْو ِمْن طَِريِق يَِزيَد اْلَجَزِريِّ  -َسْمَعاَن، َوقَْد َكذَّبَهَُما َمالٌِك، َوَغْيُرهُ 

ِ ْبِن َصالٍِح أَْو ُمْرَسٌل ِمْن ِرَوايَ  -فَهَُو َمْذُكوٌر بِاْلَكِذِب  -َكاَن اْبُن ِسنَاٍن  َوهَُو  -ِة َعْبِد َّللاَّ

 َضِعيٌف.

بِيَّاِن[م  1111]َمْسأَلَة َشَهاَدة ِمْن لَْم يَْبلُغ ِمْن الصَّ

ْبيَاِن، َّل ُذُكوِرِهْم َوَّل إنَاثِِهْم، َوَّل بَْعِضِهْم َعلَى  َوَّل تُْقبَُل َشهَاَدةُ َمْن لَْم يَْبلُْغ ِمْن الصِّ

ِرِهْم، َّل فِي نَْفٍس َوَّل ِجَراَحٍة، َوَّل فِي َماٍل، َوَّل يَِحلُّ اْلُحْكُم بَِشْيٍء بَْعٍض، َوَّل َعلَى َغيْ 

ِ تَعَ  ةُ َمْن قَاَل بِقَْولِنَا هَُو قَْوُل َّللاَّ الَى ِمْن َذلَِك، َّل قَْبَل اْفتَِراقِِهْم َوَّل بَْعَد اْفتَِراقِِهْم.. َوُحجَّ

هََداِء{ ٢{ ]الطًلق: }َوأَْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكمْ  ْن تَْرَضْوَن ِمَن الشُّ [ َوقَاَل: }ِممَّ

ِ ٢٨٢]البقرة:  ْبيَاُن َذَوْي َعْدٍل َوَّل يَْرَضاهُْم. َوقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ  -[ َولَْيَس الصِّ َصلَّى َّللاَّ

بِيَّ َحتَّى : »-َعلَْيِه َوَسلََّم   « .يَْبلُغَ ُرفَِع اْلقَلَُم َعْن ثًََلثٍَة، فََذَكَر الصَّ

َوتُْقبَُل َشهَاَدِة  -َولَْيَس فِي اْلَعَجِب أَْكثَُر ِمْن َردِّ َشهَاَدِة َعْبٍد فَاِضٍل، َصالٍِح َعْدٍل، َرِضيٍّ 

 َصبِيَّْيِن َّل َعْقَل لَهَُما، َوَّل ِديَن، َوفِي هََذا ِكفَايَةٌ ..

 -أقوال الفقهاء:

م وابن سيرين وَمْكُحوٌل، َوُسْفيَاُن قول المؤلف هو قول:عطاء وقاسم بن محمد وسال■

 ، ، َواْبُن ُشْبُرَمةَ، َوإِْسَحاُق ْبُن َراْهَوْيِه، َوأَبُو ُعبَْيَدةَ، َوأَبُو َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيُّ الثَّْوِريُّ

 َوأَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل، َوأَبُو ُسلَْيَماَن، َوأهل الظاهر وروى عن النخعي والحسن.

ْبيَاِن بِقَْولِِهْم َجَواَز َشهَادَ ■  قُوا.)ابن المسيب  -َمَع أَْيَماِن اْلُمدَِّعي  -ِة الصِّ َما لَْم يَتَفَرَّ

 والزهري(

 (يؤخذ بشهادة الصبيان في الجراح مع أيمان المدعين.)أبو الزناد■

ْبيَاِن بَْعِضِهْم َعلَى بَْعٍض فِي اْلِجَراِح اْلُمتَقَاِربَِة، فَ ■  إَِذا بَلََغْت النُّفُوَس تَجوَز َشهَاَدةَ الصِّ

 قََضى بَِشهَاَدتِِهْم َمَع أَْيَماِن الطَّالِبِيَن.)عمر بن عبد العزيز(

قُوا.)ربيعة واْبِن قَُسْيٍط، َوأَبِو ■  ْبيَاِن َعلَى بَْعٍض َما لَْم يَتَفَرَّ َجَواُز َشهَاَدِة بَْعِض الصِّ

 بَْكِر ْبِن َحْزٍم(

ْبيَاِن تُْقبَ ■   ُل إَذا اتَّفَقُوا، َوَّل تُْقبَُل إَذا اْختَلَفُوا.)شريح(َشهَاَدةَ الصِّ

ْبيَاِن.)عطاء والحسن والنخعي وابن أبي ليلى(■  ْبيَاِن َعلَى الصِّ  تَُجوُز َشهَاَدةُ الصِّ

ْبيَاِن فَقَْط، َوَّل تَُجوُز َشهَاَدتُهُْم َعلَى َصِغيٍر أَنَّهُ ■  ْبيَاِن َعلَى الصِّ تَُجوُز َشهَاَدةُ الصِّ

ةً، َوَّل  َجَرَح َكبِيًرا، َوَّل َعلَى َكبِيٍر أَنَّهُ َجَرَح َصِغيًرا، َوَّل تَُجوُز إّلَّ فِي اْلِجَراِح َخاصَّ

بَايَا فِي َشْيٍء ِمْن َذلَِك أَْصًًل، َوَّل تَُجوُز فِي َشْيٍء ِمْن َذلَِك َشهَاَدةُ َمْن  تَُجوُز َشهَاَدةُ الصَّ

يَِة  َكاَن ِمْنهُْم َعْبًدا، فَإِْن اْختَلَفُوا لَْم يُْلتَفَْت َشْيٌء ِمْن قَْولِِهْم َوقُِضَي َعلَى َجِميِعِهْم بِالدِّ
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 َسَواًء.)مالك(

 تَّى يَْبلُُغوا.)الشعبي وشريح(تقبل شهادتهم إَذا ثَبَتُوا َعلَْيهَا حَ 

 -األحاديث واآلثار:

بَْيِر أَنَّهُ قَاَل: إَذا ِجيَء بِِهْم ِعْنَد اْلُمِصيبَِة َجاَزْت َشهَاَدتُهُْم.)صحيح(■   َعْن اْبِن الزُّ

بِيِّ جَ ■  بِيِّ َعلَى الصَّ ائَِزةٌ، َعْن اْلَحَسِن، قَاَل: قَاَل َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب: َشهَاَدةُ الصَّ

 َوَشهَاَدةُ اْلَعْبِد َعلَى اْلَعْبِد َجائَِزةٌ.

ْبيَاِن َجائَِزةٌ، َما لَْم يَْدُخلُوا اْلبُيُوَت  ْبيَاِن َعلَى الصِّ قَاَل اْلَحَسُن: َوقَاَل ُمَعاِويَةُ: َشهَاَدةُ الصِّ

 َوَعْن َعلِيٍّ ِمْثُل هََذا أَْيًضا. -فَيَُعلَُّموا 

ِستَّةَ ِغْلَماٍن َذهَبُوا يَْسبَُحوَن، فََغِرَق أََحُدهُْم، فََشِهَد ثًََلثَةٌ َعلَى اْثنَْيِن  َعْن َمْسُروٍق: أَنَّ ■ 

قُوهُ  قَاهُ، َوَشِهَد اْثنَاِن َعلَى ثًََلثٍَة أَنَّهُْم َغرَّ : فَقََضى َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب َعلَى -أَنَّهَُما َغرَّ

يَِة، َوعَ  يَِة.الثًََّلثَِة ُخُمَسْي الدِّ  لَى اِّلْثنَْيِن ثًََلثَةَ أَْخَماِس الدِّ

ْبيَاِن فِي َشْيٍء.)صحيح(■   عن ابن عباس َّل تُْقبَُل َشهَاَدةُ الصِّ

 1111]َمْسأَلَة ُحْكم اْلقَاِضي ََل يَِحل  حراما َوََل يحرم حَلَل[م

ُم َما َكاَن َحًَلًّل قَْبَل  َوُحْكُم اْلقَاِضي َّل يُِحلُّ َما َكاَن َحَراًما قَْبَل قََضائِِه، َوَّل  يَُحرِّ

 َّل َمِزيَّةَ لَهُ ِسَوى هََذا. -قََضائِِه، إنََّما اْلقَاِضي ُمنَفٌِّذ َعلَى اْلُمْمتَنِِع فَقَْط 

 -أقوال الفقهاء:

ةَ، َوأَْعتََق أََمتَهُ لَْو أَنَّ اْمَرأً َرَشا َشاِهَدْيِن فََشِهَدا لَهُ بُِزوٍر أَنَّ فًَُلنًا َطلََّق اْمَرأَتَهُ فًَُلنَ ■ 

َداِن  -فًَُلنَةَ  ِة َرِضيَتَا بِفًَُلٍن َزْوًجا، فَقََضى  -َوهَُما َكاِذبَاِن ُمتََعمِّ َوأَنَّ اْلَمْرأَتَْيِن بَْعَد اْلِعدَّ

وِر، اْلقَاِضي بِهَِذِه الشَّهَاَدِة، فَإِنَّ َوْطَء تَْينَِك اْلَمْرأَتَْيِن: َحًَلٌل لِْلفَاِسِق الَِّذي شَ  ِهُدوا لَهُ بِالزُّ

 َوَحَراٌم َعلَى اْلَمْشهُوِد َعلَْيِه بِاْلبَاِطِل.)أبو حنيفة(

 -اِلحاديث واْلثار:

ُ َعْنهَا  -َعْن أُمِّ َسلََمةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن ■  ًَلةُ َوالسًََّلُم  -أَنَّهُ قَاَل  -َرِضَي َّللاَّ : -َعلَْيِه الصَّ

تِِه ِمْن بَْعٍض  إنَُّكْم تَْختَِصُموَن إلَيَّ » َوإِنََّما أَنَا بََشٌر فَلََعلَّ أََحَدُكْم أَْن يَُكوَن أَْعلََم بُِحجَّ

فَأَْقِضَي لَهُ بَِما أَْسَمُع َوأَظُنُّهُ َصاِدقًا فََمْن قََضْيُت لَهُ بَِشْيٍء ِمْن َحقِّ َصاِحبِِه فَإِنََّما ِهَي 

 صحيح(«)لِيََدْعهَا قِْطَعةٌ ِمْن النَّاِر فَْليَأُْخْذهَا أَوْ 

ًَلةُ َوالسًََّلُم  -قال المؤلف: فَإَِذا َكاَن ُحْكُمهُ  َوقََضاُؤهُ َّل يُِحلُّ ِِلََحٍد َما َكاَن  -َعلَْيِه الصَّ

 َعلَْيِه َحَراًما فََكْيَف اْلقَْوُل فِي قََضاِء أََحٍد بَْعَدهُ.

 1111]َمْسأَلَة التأني فِي أنفاذ اْلُحْكِم إَذا ظَْهِر[م

 َوَّل يَِحلُّ التَّأَنِّي فِي إْنفَاِذ اْلُحْكِم إَذا ظَهََر .

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوأهل الظاهر.■  قول المؤلف َهَُو قَْوُل: الشَّافِِعيِّ

ةَ َواْلمَ ■ تَْيِن، فَإِْن لَْم إَذا طَِمَع اْلقَاِضي أَْن يَْصطَلَِح اْلَخْصَماِن فًََل بَأَْس أَْن يَُردَّهَُما اْلَمرَّ رَّ

 يَْطَمْع فِي َذلَِك فََصَل اْلقََضاَء.)أبو حنيفة(

َّل بَأَْس بِتَْرِديِد اْلُخُصوِم، ثُمَّ َرأَى أَْن يُْجَعَل لِْلَمْشهُوِد َعلَْيِه أَْو اْلُمدَِّعي بَيِّنَةً َغائِبَةً: ■
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 -مَّ ثََمانِيَةُ أَيَّاٍم، ثُمَّ تَْلَزُم ثًََلثَةُ أَيَّاٍم، فََذلَِك ثًََلثُوَن يَْوًما أََجٌل ثََمانِيَةُ أَيَّاٍم، ثُمَّ ثََمانِيَةُ أَيَّاٍم، ثُ 

 َّل يَُعدُّ فِي الثََّمانِيَِة يَْوُم تَأِْجيِل اْلَحاِكِم.)مالك(

 -اِلحاديث واْلثار:

ُدوا اْلُخُصوَم َحتَّى يَْصطَلُِحوا فَإِنَّ فَْصَل اْلقََضاءِ ■  يُوِرُث  َعْن ُعَمَر: َردِّ

َغائَِن.)ضعيف() ُمَحاِرُب ْبُن ِدثَاٍر لَْم يُْدِرْك ُعَمَر (  الضَّ

؛  ِ أَْن يَِصحَّ هََذا َعْن ُعَمَر؛ ِِلَنَّ فِيِه اْلَمْنَع ُجْملَةً ِمْن إْنفَاِذ اْلَحقِّ قال المؤلف: َوَمَعاَذ َّللاَّ

َغائِِن َمْوُجوَدةٌ فِي َذلِكَ  أَبًَدا، فَإِْن َوَجَب أَْن يَُراَعى َوَجَب َذلَِك أَبًَدا،  ِِلَنَّ ِعلَّةَ تَْوِريِث الضَّ

َسالَِة اْلَمْكُذوبَِة َعْن ُعَمَر:  َوإِْن لَْم يَِجْب أَْن يَُراَعى فًََل يَِجُب َذلَِك طَْرفَةَ َعْيٍن.. َوفِي الرِّ

ِه فَإِْن أَْحَضَر بَيِّنَتَهُ إلَى َذلَِك اِْلََمِد: اْجَعْل لَِمْن ادََّعى َحقًًا َغائِبًا أَْو بَيِّنَةً أََمًدا يَْنتَِهي إلَيْ 

 أََخْذت لَهُ بَِحقِِّه، َوإِّلَّ أَْوَجْبت َعلَْيِه اْلقََضاَء، فَإِنَّهُ أَْبلَُغ لِْلُعْذِر َوأَْجلَى لِْلَعَمى.

الٌِك؛ ِِلَنَّ ُعَمَر لَْم قَاَل أالمؤلف :َوهََذا َّل يَِصحُّ َعْن ُعَمَر، َوَعلَى ُكلِّ َحاٍل فَقَْد َخالَفَهُ مَ 

ِ  -َوَّل أَقَلَّ َوَّل أَْكثََر  -يَُحدَّ فِي َذلَِك َشْهًرا  َصلَّى  -َوهََذا ُكلُّهُ لَْم يَأِْت قَطُّ َعْن َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َعلَى الطَّالِِب،  أَنَّهُ َردَّ ُخُصوًما بَْعَد َما ظَهََر اْلَحقُّ بَْل قََضى بِاْلبَيِّنَةِ  -َّللاَّ

 َوأَْلَزَم اْلُمْنِكَر اْليَِميَن فِي اْلَوْقِت َوأََمَر اْلُمقِرَّ بِاْلقََضاِء فِي اْلَوْقِت..

ْوَجاِن فِي َمتَاع اْلبَْيت[م  1111]َمْسأَلَة إَذا تداعى الزَّ

ْوَجاِن فِي َمتَاِع اْلبَْيِت بَْعَد الطًََّل  ِق، أَْو بَِغْيِر طًََلٍق، أَْو قال ابن حزم:َوإَِذا تََداَعى الزَّ

تََداَعى اْلَوَرثَةُ بَْعَد َمْوتِِهَما أَْو َمْوِت أََحِدِهَما، فَهَُو ُكلُّهُ بَْينَهَُما بِنِْصفَْيِن َمَع اِْلَْيَماِن، 

ا َّل يَْصلُحُ  ًَلِح َونَْحِوِه، أَْو ِممَّ َجاِل َكالسِّ ا َّل يَْصلُُح إّلَّ لِلرِّ إّلَّ لِلنَِّساِء  َسَواٌء َكاَن ِممَّ

. ا يَْصلُُح لِْلُكلِّ  َكاْلُحلِيِّ َونَْحِوِه، أَْو َكاَن ِممَّ

وقال أيضا: اْلبَْيُت بِأَْيِديِهَما فََصحَّ أَنَّهَُما فِيِه َسَواٌء، فَلُِكلِّ َواِحٍد ِمْنهَُما َما بِيَِدِه، َولَهُ 

ا بِيَدِ  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -ِه اْليَِميُن َعلَى اْْلَخِر فِيَما ادََّعى ِممَّ  َوبِاّلَِلَّ

 -أقوال الفقهاء:

 ■ ِ ْحَمِن ْبِن َعْبِد َّللاَّ ، َواْلقَاِسُم ْبُن ُمَعاِذ ْبِن َعْبِد الرَّ قول المؤلف هو قول:ُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ

، َوأَبُي سُ   لَْيَماَن َوأَْصَحابُهَُماْبِن َمْسُعوٍد، َوَشِريٌك، َوُزفَُر فِي أََحِد قَْولَْيِه، َوالشَّافِِعيُّ

ُجِل.)الزهري وأبو قًلبة(■   اْلبَْيُت لِْلَمْرأَِة إّلَّ َما ُعِرَف لِلرَّ

ْوُج فَلِْلَمْرأَِة َما أُْغلَِق َعلَْيِه بَابُهَا.)الحسن(■   إَذا َماَت الزَّ

ُجِل إّلَّ ِسًَلُحهُ َوثِيَاُب ِجْلِدِه.)الحسن(■   لَْيَس لِلرَّ

ْرِع، َواْلِخَماِر.)ابن  ُكلُّ َما فِي■  ُجِل إّلَّ َما َكاَن َعلَى اْلَمْرأَِة ِمْن الثِّيَاِب، َوالدِّ اْلبَْيِت فَلِلرَّ

 أبي ليلى(

ُجِل، َوَما َكاَن ِمْن َمتَاِع النَِّساِء فَلِْلَمْرأَِة، َوَما َصلََح لَهَُما ■  َجاِل فَلِلرَّ َما َكاَن ِمْن َمتَاِع الرِّ

ُجِل.)النخعي َوهَُو قَْوُل أَبِي فَهَُو لِْلَحيِّ  ا فِي اْلفُْرقَِة فَهَُو لِلرَّ ِمْنهَُما فِي َمْوِت أََحِدِهَما، َوأَمَّ

ا َواْْلَخُر َمْملُوًكا، فَاْلَماُل ُكلُّهُ لِْلُحرِّ َمَع يَِمينِ   -هِ َحنِيفَةَ َمَع اِْلَْيَماِن، فَإِْن َكاَن أََحُدهَُما ُحًرً

ُد ْبنُ  ُجِل أَْو لَِوَرثَتِِه َمَع اْليَِميِن( َوقَاَل ُمَحمَّ  اْلَحَسِن َكَذلَِك، إّلَّ فِي اْلَمْوِت فَإِنَّهُ لِلرَّ

َما َكاَن َّل يَْصلُُح إّلَّ لِلنَِّساِء فَإِنَّهُ يَْقِضي ِمْنهُ لِْلَمْرأَِة َما يَُجهَُّز بِِه ِمْثلُهَا، إّلَّ َزْوَجهَا ■ 
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ُجِل َمَع يَِمينِِه َواْلبَاقِي ِمْنهُ َوِمْن َغْيرِ  اْلَمْوُت َوالطًََّلُق َسَواٌء فِي َذلَِك.)أبو  -ِه لِلرَّ

 يوسف(

ُجِل َمَع يَِمينِِه، َوَما َصلََح لِلنَِّساِء فَلِْلَمْرأَِة َمَع يَِمينِهَا َوَما ■  َجاِل فَهَُو لِلرَّ َما َصلََح لِلرِّ

ِ ْبُن اْلَحَسِن، َواْلَحَسُن َصلََح لَهَُما فَبَْينَهَُما بِنِْصفَْيِن َمَع أَيْ  َمانِِهَما.) ُعْثَماُن اْلبَتِّيُّ َوَعْبُد َّللاَّ

، َوُزفَُر(  ْبُن َحيٍّ

ُجِل َمَع يَِمينِِه، َوَما َصلََح لِْلَمْرأَِة فَهَُو لِْلَمْرأَِة َمَع يَِمينِهَا، َوَما■  َجاِل فَهَُو لِلرَّ  َما َصلََح لِلرِّ

ُجِل َمَع يَِمينِِه اْلَمْوُت َواْلفُْرقَةُ َسَواٌء.)مالك(َصلََح لَهَُما فَهَُو   لِلرَّ

ْسََلم[م  1111]َمْسأَلَة يَْحُكم َعلَى اْليَُهود َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوس بحكم أَْهل اإْلِ

ْسًَلِم فِي ُكلِّ َشْيٍء  َرُضوا أَْم  -َويُْحَكُم َعلَى اْليَهُوِد َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوِس بُِحْكِم أَْهِل اْْلِ

هُْم إلَى ُحْكِم ِدينِِهْم، َوَّل إلَى ُحكَّاِمِهْم أَْصًًل.. -َسِخطُوا، أَتَْونَا أَْو لَْم يَأْتُونَا   َوَّل يَِحلُّ َردُّ

ُ تََعالَى: }فَإِْن َجاُءوَك فَاْحُكْم بَْينَهُْم أَْو أَْعِرْض َعْنهُْم{ ]المائدة:  [ ٦٢َوقَالُوا: قَاَل َّللاَّ

ُ{ ]المائدة: فَقُْلنَ   [٦٢ا: هَِذِه َمْنُسوَخةٌ نََسَخهَا قَْوله تََعالَى: }َوأَِن اْحُكْم بَْينَهُْم بَِما أَْنَزَل َّللاَّ

 فَقَالُوا: هَاتُوا بُْرهَانَُكْم َعلَى َذلَِك.

ينَا ..ٍ َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل:  وَرِة آيَ »قُْلنَا: نََعْم، ُروِّ : آيَةُ: اْلقًََلئَِد -تَاِن نُِسَخْت ِمْن هَِذِه السُّ

[ فََكاَن َرُسوُل ٦٢وقَْوله تََعالَى: }فَإِْن َجاُءوَك فَاْحُكْم بَْينَهُْم أَْو أَْعِرْض َعْنهُْم{ ]المائدة: 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ فََردَّهُْم ُمَخيًَّرا إْن َشاَء َحَكَم بَْينَهُْم، َوإِْن َشاَء أَْعَرَض َعْنهُْم  -َصلَّى َّللاَّ

ُ{ ]المائدة:  ِ ٦٢إلَى أَْحَكاِمِهْم، فَنََزلَْت: }َوأَِن اْحُكْم بَْينَهُْم بَِما أَْنَزَل َّللاَّ [ فَأََمَر َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - َ تََعالَ « .. أَْن يَْحُكَم بَْينَهُْم بَِما فِي ِكتَابِنَا -َصلَّى َّللاَّ ى يَقُوُل: َوأَْيًضا: فَإِنَّ َّللاَّ

ِ{ ]اِلنفال:  يُن ُكلُّهُ ّلِِلَّ يُن فِي اْلقُْرآِن ٢٢}َوقَاتِلُوهُْم َحتَّى ّل تَُكوَن فِْتنَةٌ َويَُكوَن الدِّ [ َوالدِّ

 ِ َواللَُّغِة يَُكوُن الشَِّريَعةَ، َويَُكوُن اْلُحْكَم، َويَُكوُن اْلَجَزاَء، فَاْلَجَزاُء فِي اْْلِخَرِة إلَى َّللاَّ

 َّل إلَْينَا. تََعالَى

هُْم َعلَى َما يَْعتَقُِدوَن إَذا َكانُوا أَْهَل ِكتَاٍب، فَبَقَِي اْلُحْكُم،  ِريَعةُ قَْد َصحَّ أَْن نُقِرَّ َوالشَّ

يَاِم، ًَلِة، َوالصِّ ِ َكَما أََمَر ،فَإِْن قَالُوا: فَاْحُكُموا َعلَْيِهْم بِالصَّ  فََوَجَب أَْن يَُكوَن ُكلُّهُ ُحْكَم َّللاَّ

َكاِة. ، َواْلِجهَاِد، َوالزَّ  َواْلَحجِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قُْلنَا: قَْد َصحَّ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ لَْم يُْلِزْمهُْم َشْيئًا ِمْن هََذا فََخَرَج  -َصلَّى َّللاَّ

. ْسًَلِم َوَّل بُدَّ ِه َوبَقَِي َسائُِر اْلُحْكِم َعلَْيِهْم َعلَى ُحْكِم اْْلِ  بِنَصِّ

ًَلةُ َوالسًََّلُم  -أَنَّهُ »َصحَّ وَ  قَتََل يَهُوِديًًا قََوًدا بَِصبِيٍَّة ُمْسلَِمٍة َوَرَجَم يَهُوِديَّْيِن  -َعلَْيِه الصَّ

 َولَْم يَْلتَفِْت إلَى ُحْكِم ِدينِِهْم.« َزنَيَا

ِ فَقَاَل بَْعُضهُْم بِآبَِدٍة ُمْهلَِكٍة، َوِهَي أَْن قَالُوا: إنََّما أَْنفََذ رَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُسوُل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ْجَم بُِحْكِم التَّْوَراِة، َكَما قَاَل تََعالَى: }يَْحُكُم بِهَا النَّبِيُّوَن الَِّذيَن أَْسلَُموا لِلَِّذيَن هَاُدوا{  الرَّ

 [ .٦٦]المائدة: 

ْن قَالَهُ، إْذ َجَعلَهُ  ًَلُم َعلَيْ  -فَقُْلنَا: هََذا ُكْفٌر ِممَّ ًَلةُ َوالسَّ ُمنَفًِّذا لُِحْكِم اْليَهُوِد، تَاِرًكا  -ِه الصَّ

ا اْْليَةُ: فَإِنََّما ِهَي َخبٌَر َعْن النَّبِيِّيَن ال ِ تََعالَى، َحاَشا لَهُ ِمْن َذلَِك..َوأَمَّ سَّالِفِيَن لِتَْنفِيِذ ُحْكِم َّللاَّ

 فََصحَّ أَنَّهُ َغْيُر َمْعنِيٍّ بِهَِذِه اْْليَِة. -إنََّما لَنَا نَبِيٌّ َواِحٌد فِيِهْم، ِِلَنَّهُْم لَْيُسوا لَنَا نَبِيِّيَن، 
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ُمْحَكٌم أَْم بَاِطٌل َمْنُسوٌخ؟  -ِهَي إلَى اْليَْوِم  -ثُمَّ نَقُوُل لَهُْم: أَْخبُِرونَا َعْن أَْحَكاِم ِدينِِهْم أََحقٌّ 

 َحقٌّ ُمْحَكٌم َكفَُروا ِجهَاًرا، َوإِْن قَالُوا بَْل بَاِطٌل َمْنُسوٌخ. : فَإِْن قَالُوا:-َوَّل بُدَّ ِمْن أََحِدِهَما 

ي قُْلنَا: َصَدْقتُْم، َوأَْقَرْرتُْم َعلَى أَْنفُِسُكْم أَنَُّكْم َرَدْدتُُموهُْم إلَى اْلبَاِطِل اْلَمْنُسوِخ اْلَحَراِم، َوفِ 

[ ٢٢ْلِجْزيَةَ َعْن يٍَد َوهُْم َصاِغُروَن{ ]التوبة: هََذا ِكفَايَةٌ.. َوقَاَل تََعالَى: }َحتَّى يُْعطُوا ا

َغاُر هَُو َجْرُي أَْحَكاِمنَا َعلَْيِهْم، فَإَِذا َما تُِرُكوا يَْحُكُموَن بُِكْفِرِهْم فََما أَْصَغْرنَاهُْم بَْل  َوالصَّ

ِ ِمْن َذلَِك. -هُْم أَْصَغُرونَا   َوَمَعاَذ َّللاَّ

 -أقوال الفقهاء:

 و قول:ابن جريج والحسن وقَتَاَدةَ، َوأَبِي ُسلَْيَماَن .قول المؤلف ه■

 ّل يقام حد الزنا عليهم .)أبو حنيفة ومالك(■

 -اِلحاديث واْلثار:

بََجالَةَ التَِّميِميَّ قَاَل: أَتَانَا ِكتَاُب ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب قَْبَل َمْوتِِه بَِسنٍَة: أَْن اُْقتُلُوا ُكلَّ ■ 

قُوا بَْيَن ُكلِّ ِذي َرِحٍم َمْحَرٍم ِمْن اْلَمُجوِس، َواْنهَْوهُْم َعْن َساِحٍر َوَساِحرَ  ٍة، َوفَرِّ

ْمَزَمِة.)صحيح(  الزَّ

َد ْبَن أَبِي بَْكٍر َكتََب إلَى َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب فِي ُمْسلٍِم َزنَى بِنَْصَرانِيٍَّة؟ فََكتََب ■  أَنَّ ُمَحمَّ

الٍِب: أَْن يُقَاَم اْلَحدُّ َعلَى اْلُمْسلِِم، َوتَُردُّ النَّْصَرانِيَّةُ إلَى أَْهِل إلَْيِه َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَ 

 -َوقَابُوُس ْبُن اْلُمَخاِرِق َوأَبُوهُ  -َوهَُو يَْقبَُل التَّْلقِيَن  -ِدينِهَا.)ضعيف() ِسَماَك ْبَن َحْرٍب 

 َمْجهُوَّلِن(

 1111لمه[م]َمْسأَلَة َعلَى اْلَحاِكم أَْن يَْحُكم بع

َماِء، َواْلقَِصاِص، َواِْلَْمَواِل، َواْلفُُروِج،  َوفُِرَض َعلَى اْلَحاِكِم أَْن يَْحُكَم بِِعْلِمِه فِي الدِّ

يَقِيُن َواْلُحُدوِد، َوَسَواٌء َعلَِم َذلَِك قَْبَل ِوَّليَتِِه أَْو بَْعَد ِوَّليَتِِه، َوأَْقَوى َما َحَكَم بِِعْلِمِه؛ ِِلَنَّهُ 

ْقَراِر، ثُمَّ بِاْلبَيِّنَِة...الْ  ، ثُمَّ بِاْْلِ  َحقِّ

ا نَْحُن فَنَقُوُل: إنَّهُ قَْد َصحَّ َعْن النَّبِيِّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوأَمَّ بَيِّنَتَُك أَْو »أَنَّهُ قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ِة َحقِِّه، فَهَُو فِي ُجْملَِة َوِمْن اْلبَيِّنَِة الَّتِي َّل بَيِّنَةَ أَْبيَُن ِمْنهَا « يَِمينُهُ  ةُ ِعْلِم اْلَحاِكِم بِِصحَّ ِصحَّ

 هََذا اْلَخبَِر.

 ِ وا بِالثَّابِِت َعْن َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َواْحتَجُّ  -َعلَْيِه السًََّلُم  -أَنَّ ِعيَسى » -َصلَّى َّللاَّ

ِ الَِّذي َّل إلَهَ إّلَّ هَُو، فَقَاَل َرأَى َرُجًًل يَْسِرُق فَقَاَل لَهُ ِعيَسى: َسَرْقتَ  ؟ قَاَل: َكًًلً َوَّللَاَّ

ِ َوَكذَّْبت نَْفِسي-َعلَْيِه السًََّلُم  -ِعيَسى  لَْم  -َعلَْيِه السًََّلُم  -فَقَالُوا: فَِعيَسى  -« : آَمْنُت بِاّلَِلَّ

 يَْحُكْم بِِعْلِمِه.

ٍد: لَْيَس يَْلَزُمنَا َشْرعُ  ُج هََذا اْلَخبَُر َعلَى -َعلَْيِه السًََّلُم  -ِعيَسى  قَاَل أَبُو ُمَحمَّ ، َوقَْد يَُخرَّ

َرهُ َحلََف، َوقَْد يَُكوُن َصاِدقًا، ِِلَ  ا قَرَّ نَّهُ أَنَّهُ َرآهُ يَْسِرُق أَْي يَأُْخُذ الشَّْيَء ُمْختَفِيًا بِأَْخِذِه، فَلَمَّ

 أََخَذ َمالَهُ ِمْن ظَالٍِم لَهُ.

ِ  َوَذَكُروا قَْولَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوِل َّللاَّ لَْو ُكْنُت َراِجًما أََحًدا بَِغْيِر بَيِّنٍَة : »-َصلَّى َّللاَّ

ْينَا هَِذِه  -« لََرَجْمتُهَا ةَ لَهُْم فِيِه؛ ِِلَنَّ ِعْلَم اْلَحاِكِم أَْبيَُن بَيِّنٍَة َوأَْعَدلُهَا َوقَْد تَقَصَّ َوهََذا َّل ُحجَّ

ِ تََعالَى اْلَحْمُد. اْلَمْسأَلَةَ  يَصاِل " َوّلِِلَّ  فِي " ِكتَاِب اْْلِ
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ِة قَْولِنَا  ِ{ ]النساء: -َوبُْرهَاُن ِصحَّ اِميَن بِاْلقِْسِط ُشهََداَء ّلِِلَّ ِ تََعالَى: }ُكونُوا قَوَّ : قَْوُل َّللاَّ

١٢١. ] 

 يُِّرهُ.َولَْيَس ِمْن اْلقِْسِط أَْن يَْتُرَك الظَّالَِم َعلَى ظُْلِمِه َّل يُغَ 

ْقَراَر بِالظُّْلِم، َوالطًََّلِق، ثُمَّ يَُكوُن  َوأَْن يَُكوَن اْلفَاِسُق يُْعلُِن اْلُكْفَر بَِحْضَرِة اْلَحاِكِم، َواْْلِ

ْوِجيَِّة َواْلِميَراِث، فَيَْظلُِم أَْهَل اْلِميَراِث َحقَّ  هُ َمَع اْلَمْرأَِة، َويَْحُكُم لَهَا بِالزَّ  هُْم..اْلَحاِكُم يُقِرُّ

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَبي ثَْوٍر، َوأَبي ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابُهُْم (■  قول المؤلف هو قول: الشَّافِِعيُّ

َوأَْحَمُد، َوأَبُو  -فِي أََحِد قَْولَْيِه  -ّل يقضي القاضي بعلمه.) َمالٌِك، َواْبُن أَبِي لَْيلَى ■

ُد ْبُن اْلَحَسِن فِي   أََحِد قَْولَْيِه(ُعبَْيَدةَ، َوُمَحمَّ

نَى.)عمر بن عبد العزيز(■   َّل يَْحُكُم اْلَحاِكُم بِِعْلِمِه فِي الزِّ

 َّل أَُكوُن َشاِهًدا َوقَاِضيًا.)الشعبي(■ 

اُد ْبُن أَبِي ُسلَْيَماَن ■  يَْحُكُم اْلَحاِكُم بِِعْلِمِه بِاِّلْعتَِراِف فِي ُكلِّ َشْيٍء إّلَّ فِي اْلُحُدوِد.) َحمَّ

ُد ْبُن اْلَحَسِن وابْ  ِل قَْولَْيِه( -ُن أَبِي لَْيلَى فِي أََحِد قَْولَْيِه وأَبُو يُوُسَف، َوُمَحمَّ  فِي أَوَّ

ا َما َعلَِمهُ بَْعَد ِوَّليَتِِه اْلقََضاَء فَإِنَّهُ يَ ■  ْحُكُم َّل يَْحُكُم بِِعْلِمِه قَْبَل ِوَّليَتِِه اْلقََضاَء أَْصًًل َوأَمَّ

ةً.)أبو حنيفة( بِِه فِي ُكلِّ   َشْيٍء، إّلَّ فِي اْلُحُدوِد َخاصَّ

ةً، فَيَْحُكُم ■  َّل يَْحُكُم بِِعْلِمِه إّلَّ أَْن يُقِيَم الطَّالُِب َشاِهًدا َواِحًدا فِي ُحقُوِق النَّاِس َخاصَّ

 اْلقَاِضي ِحينَئٍِذ بِِعْلِمِه َمَع َذلَِك الشَّاِهِد.)الليث بن سعد(

قَْبَل ِوَّليَتِِه لَْم يَْحُكْم فِيِه بِِعْلِمِه، َوَما َعلَِم بَْعَد ِوَّليَتِِه َحَكَم فِيِه بِِعْلِمِه بَْعَد أَْن  ُكلُّ َما َعلِمَ ■ 

نَا: فَإِْن َشِهَد بِِه ثًََلثَةٌ َواْلقَاِضي يَْعِرُف  -يَْستَْحلِفَهُ، َوَذلَِك فِي ُحقُوِق النَّاِس  ا الزِّ َوأَمَّ

ةَ َذلَِك َحكَ   َم فِيِه بِتِْلَك الشَّهَاَدِة َمَع ِعْلِمِه.)الحسن بن حي(ِصحَّ

 إْن أَقَاَم اْلَمْقُذوُف َشاِهًدا َواِحًدا َعْدًّل َوَعلَِم اْلقَاِضي بَِذلَِك َحدَّ اْلقَاِذَف.)اِلوزاعي(■ 

 -األحاديث واآلثار:

يِق قَاَل: لَْو َرأَْيت َرُجًًل َعلَى ■  دِّ َحدٍّ لَْم أَْدُع لَهُ َغْيِري َحتَّى يَُكوَن َعْن أَبِي بَْكٍر الصِّ

 َمِعي َشاِهٌد َغْيِري.

ْحَمِن ْبِن َعْوٍف: أََرأَْيت لَْو َرأَْيت َرُجًًل قَتََل أَْو َشِرَب أَْو َزنَى؟ ■َ أَنَّ ُعَمَر قَاَل لَِعْبِد الرَّ

 َمُر: َصَدْقت.قَاَل: َشهَاَدتُك َشهَاَدةُ َرُجٍل ِمْن اْلُمْسلِِميَن فَقَاَل لَهُ عُ 

أَنَّ ُعَمَر اُْختُِصَم إلَْيِه فِي َشْيٍء يَْعِرفُهُ فَقَاَل لِلطَّالِِب: إْن ِشْئت َشِهْدت َولَْم أَْقِض، َوإِْن ■ 

 ِشْئت قََضْيت َولَْم أَْشهَْد.

 1111]َمْسأَلَة ُرُجوع الشَّاِهد َعْن َشَهاَدته[م

ْعَد أَْن َحَكَم بِهَا، أَْو قَْبَل أَْن يَْحُكَم بِهَا فُِسَخ َما َحَكَم بِهَا َوإَِذا َرَجَع الشَّاِهُد َعْن َشهَاَدتِِه بَ 

، أَْو تََغيََّر  بَْعَد أَْن َشِهَد قَْبَل أَْن يَْحُكَم بَِشهَاَدتِِه، أَْو بَْعَد أَْن َحَكَم  -فِيِه، فَلَْو َماَت، أَْو ُجنَّ

.نَفََذْت َعلَى ُكلِّ َحاٍل، َولَْم تُرَ  -بِهَا   دَّ

ْت الشَّهَاَدةُ َصِحيَحةً، َولَْم يُوِجْب فَْسَخهَا بَعْ  ا َمْوتُهُ َوُجنُونُهُ َوتََغيُُّرهُ فَقَْد تَمَّ : أَمَّ َد قَاَل َعلِيٌّ

 ثُبُوتِهَا َما َحَدَث بَْعَد َذلَِك.
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ا ُرُجوُعهُ َعْن َشهَاَدتِِه: فَلَْو أَنَّ َعْدلَْيِن َشِهَدا بُِجْرَحتِِه ِحي َن َشِهَد لََوَجَب َردُّ َما َشِهَد َوأَمَّ

 .-بِِه، َوإِْقَراُرهُ َعلَى نَْفِسِه بِاْلَكِذِب أَْو اْلَغْفلَِة أَْثبَُت َعلَْيِه ِمْن َشهَاَدِة َغْيِرِه َعلَْيِه بَِذلَِك 

. اِد ْبِن أَبِي ُسلَْيَماَن، َواْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ  َوقَْولُنَا هَُو قَْوُل َحمَّ

 ١٨٢٢مُحْكم أََداء الشََّهاَدة[ ]َمْسأَلَة

َوأََداُء الشَّهَاَدِة فَْرٌض َعلَى ُكلِّ َمْن َعلَِمهَا، إّلَّ أَْن يَُكوَن َعلَْيِه َحَرٌج فِي َذلَِك لِبُْعِد َمَشقٍَّة، 

 أَْو لِتَْضيِيِع َماٍل، أَْو لَِضْعٍف فِي ِجْسِمِه، فَْليُْعلِْنهَا فَقَْط.

هََداُء إَِذا َما ُدُعوا{ ]البقرة: قَاَل تََعالَى: }َوّل يَ   [٢٨٢أَْب الشُّ

هَاَدِة، أَْو ُدُعوا ِِلََدائِهَا..  فَهََذا َعلَى ُعُموِمِه إَذا ُدُعوا لِلشَّ

ُهود[م  1111]َمْسأَلَة إَذا لَْم يَْعِرف اْلَحاِكم الشُّ

هُوَد َسأََل َعْنهُْم، َوأَْخبََر الْ  َمْشهُوَد بَِمْن َشِهَد َعلَْيِه، َوَكلََّف فَإِْن لَْم يَْعِرْف اْلَحاِكُم الشُّ

فَهُ بَِعَدالَتِِهْم ، َوقَاَل لِْلَمْشهُوِد َعلَْيِه: اُْطلُْب َما تَُردُّ بِِه َشهَاَدتَهُْم  َعْن اْلَمْشهُوَد لَهُ أَْن يَُعرِّ

ُحوا قَْبَل نَْفِسك، فَإِْن ثَبََت ِعْنَدهُ َعَدالَتُهُْم قََضى بِِهْم َولَْم يَتََردَّْد لِمَ  ا َذَكْرنَا قَْبُل َوإِْن ُجرِّ

ُحوا ِعْنَدهُ بَْعَد اْلُحْكِم بَِشهَاَدتِِهْم فََسَخ َما َحَكَم بِِه  اْلُحْكِم لَْم يَْحُكْم بَِشهَاَدتِِهْم، َوإِْن ُجرِّ

َدِة اْلَعْدِل َوالتَّبَيُُّن فِيَما َّل بَِشهَاَدتِِهْم؛ ِِلَنَّهُ ُمْفتََرٌض َعلَْيِه َردُّ َخبَِر اْلفَاِسِق، َوإِْنفَاُذ َشهَا

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -يُْدَرى َحتَّى يُْدَرى   َوبِاّلَِلَّ

 1111]َمْسأَلَة تولي اْلَمْرأَة اْلُحْكِم[م

َخطَّاِب: َوقَْد ُرِوَي َعْن ُعَمَر ْبِن الْ  -َوهَُو قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ  -َوَجائٌِز أَْن تَلَِي اْلَمْرأَةُ اْلُحْكَم 

وَق. فَاَء اْمَرأَةً ِمْن قَْوِمِه السُّ  أَنَّهُ َولَّى الشِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَإِْن قِيَل: قَْد قَاَل َرُسوُل َّللاَّ لَْن يُْفلَِح قَْوٌم أَْسنَُدوا أَْمَرهُْم إلَى : »-َصلَّى َّللاَّ

 « .اْمَرأَةٍ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - قُْلنَا: إنََّما قَاَل َذلَِك َرُسوُل َّللاَّ فِي اِْلَْمِر اْلَعامِّ الَِّذي هَُو  -َصلَّى َّللاَّ

 اْلِخًَلفَةُ.

ًَلةُ َوالسًََّلُم  -: قَْولُهُ -بُْرهَاُن َذلَِك  اْلَمْرأَةُ َراِعيَةٌ َعلَى َماِل َزْوِجهَا َوِهَي : »-َعلَْيِه الصَّ

اْلَمالِِكيُّوَن أَْن تَُكوَن َوِصيَّةً َوَوِكيلَةً َولَْم يَأِْت نَصٌّ ِمْن  َوقَْد أََجازَ « َمْسئُولَةٌ َعْن َرِعيَّتِهَا

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.  َمْنِعهَا أَْن تَلَِي بَْعَض اِْلُُموِر َوبِاّلَِلَّ

 1111]َمْسأَلَة تولي اْلَعْبد اْلقََضاء[م

 ٌب بِاِْلَْمِر بِاْلَمْعُروِف َوالنَّْهِي َعْن اْلُمْنَكِر..َوَجائٌِز أَْن يَلَِي اْلَعْبُد اْلقََضاَء؛ ِِلَنَّهُ ُمَخاطَ 

 -أقوال الفقهاء:

 َّل يَُجوُز تَْولِيَةُ اْلَعْبِد اْلقََضاَء.)مالك وأبو حنيفة(■ 

 -األحاديث واآلثار:

اِمِت َعْن ■ ِ ْبِن الصَّ بََذِة »َعْن َعْبِد َّللاَّ ًَلةُ  َوقَدْ  -أَبِي َذرٍّ أَنَّهُ اْنتَهَى إلَى الرَّ  -أُقِيَمْت الصَّ

: أَْوَصانِي َخلِيلِي  ُر، فَقَاَل أَبُو َذرٍّ ، فََذهََب يَتَأَخَّ هُْم، فَقِيَل لَهُ: هََذا أَبُو َذرٍّ  -فَإَِذا َعْبٌد يَُؤمُّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -يَْعنِي َرُسوَل َّللاَّ ا ُمَجدََّع أَْن أَْسَمَع َوأُِطيَع َوإِْن َكاَن َعْبدً  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)اِْلَْطَرافِ 
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 قال المؤلف: فَهََذا نَصٌّ َجلِيٌّ َعلَى ِوَّليَِة اْلَعْبِد..

َماَم َوإِْن َكاَن َعْبًدا ■  َعْن ُسَوْيد ْبِن َغفَلَةَ قَاَل: قَاَل لِي ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب: أَِطْع اْْلِ

 ُمَجدًَّعا.)صحيح(

نَا  1111[م]َمْسأَلَة َشَهاَدة َولَد الزِّ

نَى َوَغْيِرِه، َويَلِي اْلقََضاَء، َوهَُو َكَغْيِرِه ِمْن اْلُمْسلِِميَن. نَى َجائَِزةٌ فِي الزِّ  َوَشهَاَدةُ َولَِد الزِّ

َوَّل يَْخلُو أَْن يَُكوَن َعْدًّل فَيُْقبََل، فَيَُكوَن َكَسائِِر اْلُعُدوِل، أَْو َغْيَر َعْدٍل فًََل يُْقبََل فِي َشْيٍء 

 ًًل.أَصْ 

، َوأَْحَمَد،  -َوَّل نَصَّ فِي التَّْفِريِق بَْينَهُ َوبَْيَن َغْيِرِه  َوهَُو قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيِّ

، َوَعطَاِء ْبِن أَبِي َربَاٍح،  -َوإِْسَحاَق، َوأَبِي ُسلَْيَماَن  ْعبِيِّ َوهَُو قَْوُل اْلَحَسِن، َوالشَّ

ْهِريِّ   َعْن اْبِن َعبَّاٍس.َوُرِوَي  -َوالزُّ

َوُرِوَي َعْن نَافٍِع: َّل تَُجوُز َشهَاَدتُهُ، َوقَاَل َمالٌِك، َواللَّْيُث: يُْقبَُل فِي ُكلِّ َشْيٍء إّلَّ فِي 

نَى  : }فَإِْن لَْم تَْعلَُموا  -َوهََذا فَْرٌق َّل نَْعِرفُهُ َعْن أََحٍد قَْبلَهَُما  -الزِّ ُ َعزَّ َوَجلَّ قَاَل َّللاَّ

يِن َوَمَوالِيُكْم{ ]اِلحزاب: آ يِن فَلَهُْم ١بَاَءهُْم فَإِْخَوانُُكْم فِي الدِّ [ َوإَِذا َكانُوا إْخَوانَنَا فِي الدِّ

 َما لَنَا َوَعلَْيِهْم َما َعلَْينَا.

نَا َشرُّ الثًََّلثَِة ".  فَإِْن قِيَل: قَْد َجاَء " َولَُد الزِّ

نَى، َوَمْعنَى هََذا اْلَخبَِر ِعْنَدنَا: أَنَّهُ فِي إْنَساٍن فَقُْلنَا: هََذا َعلَْيُكْم ِِلَنَّ  ُكْم تَْقبَلُونَهُ فِيَما َعَدا الزِّ

ْهِل بَِعْينِِه لِْْليَِة الَّتِي َذَكْرنَا، َوِِلَنَّهُ قَْد َكاَن فِيَمْن َّل يُْعَرُف أَبُوهُ، َوَمْن َّل يَْعِدلُهُ َجِميُع أَ 

َحابَِة اِْلَْرِض، ِمْن ِحيِن اْنقِ  ُ َعْنهُْم  -َراِض َعْصِر الصَّ  -إلَى يَْوِم اْلقِيَاَمِة  -َرِضَي َّللاَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.  َوبِاّلَِلَّ

 1111]َمْسأَلَة َشَهاَدة ِمْن ُحدَّ فِي زنا أَْو قَذف أَْو َخْمر أَْو َسِرقَة ثُمَّ تاب[م

أَْو َسِرقٍَة، ثُمَّ تَاَب َوَصلََحْت َحالُهُ، فََشهَاَدتُهُ  َوَمْن ُحدَّ فِي ِزنًى، أَْو قَْذٍف، أَْو َخْمٍر،

َجائَِزةٌ فِي ُكلِّ َشْيٍء، َوفِي ِمْثِل َما ُحدَّ فِيِه لَِما َذَكْرنَا ِمْن أَنَّهُ َّل يَْخلُو هََذا ِمْن أَْن يَُكوَن 

إّلَّ َحْيُث َجاَء النَّصُّ َوَّل نَْعلَُمهُ إّلَّ َعْدًّل، فًََل يَُجوُز َردُّ َشهَاَدتِِه لَِغْيِرِه، َوفِي ُكلِّ َشْيٍء 

فِي اْلبََدِويِّ َعلَى َصاِحِب اْلقَْريَِة فَقَْط، أَْو َّل يَُكوُن َعْدًّل فًََل يُْقبَُل فِي َشْيٍء، َوَما َعَدا 

ٌم بِالظَّنِّ اْلَكاِذِب بًَِل قُْرآٍن َوَّل ُسنٍَّة َوَّل َمْعقُ   وٍل.هََذا فَبَاِطٌل َوتََحكُّ

 -أقوال الفقهاء:

ٍد ْبِن َعْمِرو ْبِن َحْزٍم ■ قول المؤلف هو قول: ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز، َوأَبِي بَْكِر ْبِن ُمَحمَّ

ِ ْبِن ُعْتبَةَ ْبِن َمْسُعوٍد، َوَعطَاٍء، َوطَاُوٍس، َوُمَجاِهٍد، َواْبِن أَبِي  ِ ْبِن َعْبِد َّللاَّ َوُعبَْيِد َّللاَّ

ِ ْبِن أَبِي َطْلَحةَ نَِجيٍح، وَ  ، َوَحبِيِب ْبِن أَبِي ثَابٍِت، َوُعَمَر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ْهِريِّ ، َوالزُّ ْعبِيِّ الشَّ

ٍد: َوَسالِِم  ، َوَسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َوِعْكِرَمةَ، َوَسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر، َواْلقَاِسِم ْبِن ُمَحمَّ اِْلَْنَصاِريِّ

ِ، وَ  ، َوَربِيَعةَ، ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُسلَْيَماِن ْبِن يََساٍر، َواْبِن قَُسْيٍط، َويَْحيَى ْبِن َسِعيٍد اِْلَْنَصاِريِّ

، َوأَبِي ثَْوٍر، َوأَبِي ُعبَْيٍد،  ، َواْبِن أَبِي لَْيلَى، َوَمالٍِك، َوالشَّافِِعيِّ َوُشَرْيٍح ،َوُعْثَماَن اْلبَتِّيِّ

َحابِنَا، إّلَّ أَنَّ َمالًِكا قَاَل: َّل تُْقبَُل َشهَاَدتُهُ فِي ِمْثِل َما ُحدَّ َوأَْحَمَد، َوإِْسَحاَق، َوبَْعِض أَصْ 

 فِيِه(
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ةً: َّل تُْقبَُل َشهَاَدتُهُ أَبًَدا ■  ْعبِيِّ فِي أََحِد قَْولَْيِه،  -اْلَمْحُدوِد فِي اْلقَْذِف َخاصَّ َوإِْن تَاَب.) الشَّ

، َواْبِن اْلُمَسيِِّب  ، َوُمَجاِهٍد  -فِي أََحِد قَْولَْيِه  -َوالنََّخِعيِّ فِي أََحِد قَْولَْيِه  -َواْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ

فِي أََحِد قَْولَْيه وشريح وأبو حنيفة وأصحابه  -َوِعْكِرَمةَ  -فِي أََحِد قَْولَْيِه  -َوَمْسُروٍق  -

 وسفيان الثورِي(

 ْيِر َذلَِك أَْصًًل.)الحسن بن حي(َّل تُْقبَُل َشهَاَدةُ َمْن ُحدَّ فِي َخْمٍر أَْو غَ ■ 

 -واآلثار: اآليات واألحاديث

ِ تََعالَى: }َوّل تَْقبَلُوا لَهُْم َشهَاَدةً أَبًَدا َوأُولَئَِك هُُم اْلفَاِسقُوَن{ ]النور: ■  [ }إِّل ٦قَْوَل َّللاَّ

 الَِّذيَن تَابُوا{

 ْوبَِة ِمْن اْلفِْسِق فَقَْط.قال المؤلف: قَالُوا: فَإِنََّما اْستَْثنَى تََعالَى بِالتَّ 

)و(هََذا تَْخِصيٌص لِْْليَِة بًَِل َدلِيٍل بَْل اِّلْستِْثنَاُء َراِجٌع إلَى اْلَمْنِع ِمْن قَبُوِل َشهَاَدتِِهْم ِمْن 

. يِه بَِغْيِر نَصٍّ  أَْجِل فِْسقِِهْم، َوإِلَى اْلفِْسِق، َوهََذا َّل يَُجوُز تََعدِّ

ِ  أَنَّ ِهًَلَل ْبنَ ■ »  -أَُميَّةَ إْذ قََذَف اْمَرأَتَهُ، قَالَْت اِْلَْنَصاُر: اْْلَن يَْضِرُب َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ضعيف() َعبَّاُد «)ِهًَلَل ْبَن أَُميَّةَ، َويُْبِطُل َشهَاَدتَهُ فِي اْلُمْسلِِمينَ  -َصلَّى َّللاَّ

َوقَاَل اْبُن  -ى اْلقَطَّاُن: بِأَنَّهُ َكاَن َّل يَْحفَظُ َولَْم يَْرَضهُ ْبُن َمْنُصوٍر، َوقَْد َشِهَد َعلَْيِه يَْحيَ 

 َمِعيٍن: لَْيَس بَِذلَِك(

ِه: أَنَّ النَّبِيَّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ضعيف() َصِحيفَةٌ «)لَى بَْعٍض إّلَّ َمْحُدوًدا فِي قَْذفٍ اْلُمْسلُِموَن ُعُدوٌل بَْعُضهُْم عَ »

اج بن أرطأةٌ هَالٌِك(  َوَحجَّ

بًا َعلَْيِه ■  ا أَْو ُمَجرَّ َِ " اْلُمْسلُِموَن ُعُدوٌل بَْعُضهُْم َعلَى بَْعٍض إّلَّ َمْجلُوًدا َحًدً َعْن ُعَمَر

.)من رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى َشهَاَدةُ ُزوٍر أَْو ظَنِينًا فِي َوَّلٍء أَْو قََرابَةٍ 

 اِلشعري وقد وصفها المؤلف بالكاذبة(

 َعْن اْبِن َعبَّاٍس: َشهَاَدةُ اْلقَاِذِف َّل تَُجوُز َوإِْن تَاَب.)ضعيف(■ 

ِ َعزَّ َوَجلَّ فِي ِكتَابِِه تُْقبَ ■   ُل.َعْن اْبِن َعبَّاٍس: اْلقَاِذُف إَذا تَاَب فََشهَاَدتُهُ ِعْنَد َّللاَّ

َعْن قَْيِس ْبِن َعاِصٍم: َكاَن أَبُو بَْكَرةَ إَذا أَتَاهُ َرُجٌل يُْشِهُدهُ قَاَل لَهُ: أَْشِهْد َغْيِري فَإِنَّ ■ 

 اْلُمْسلِِميَن قَْد فَسَّقُونِي.

، َما َسِمْعنَا أَنَّ ُمْسلًِما فَسََّق أَبَا بَْكَرةَ، َوَّل  ِ أَْن يَِصحَّ  اْمتَنََع ِمْن قال المؤلف: فََمَعاَذ َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَبُوِل َشهَاَدتِِه َعلَى النَّبِيِّ  يِن .. -َصلَّى َّللاَّ  فِي أَْحَكاِم الدِّ

يَْعنِي أَبَا بَْكَرةَ َواَلَِّذيَن َشِهُدوا  -َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب: أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب اْستَتَابَهُْم ■ 

تَاَب اْثنَاِن َوأَبَى أَبُو بَْكَرةَ أَْن يَتُوَب، َوَكانَْت َشهَاَدتُهَُما تُْقبَُل َوَكاَن أَبُو بَْكَرةَ َّل فَ  -َمَعهُ 

 تُْقبَُل َشهَاَدتُهُ.

أَبَا َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َجلََد أَبَا بَْكَرةَ، َوِشْبَل ْبَن َمْعبٍَد، َونَافًِعا ■ 

ِ، َعلَى قَْذفِِهْم اْلُمِغيَرةَ ْبَن ُشْعبَةَ، َوقَاَل لَهُْم: َمْن تَاَب ِمْنُكْم قُبِلَْت  َعْبِد َّللاَّ

 َشهَاَدتُهُ.)صحيح(

 1111]َمْسأَلَة َشَهاَدة اأْلَْعَمى[م
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ِحيِح.   قال ابن حزم:َوَشهَاَدةُ اِْلَْعَمى َمْقبُولَةٌ َكالصَّ

َوُر أَْيًضا قَْد تَْشتَبِهُ، َوَما يَُجوُز لُِمْبِصٍر وقال أيضا: إْن َكانَْت  اِْلَْصَواُت تَْشتَبِهُ فَالصُّ

 َوَّل أَْعَمى أَْن يَْشهََد إّلَّ بَِما يُوقُِن َوَّل يَُشكُّ فِيِه.

 هُ َمْقبُولَةٌ فِي َذلَِك.َوَمْن أُْشِهَد َخْلَف َحائٍِط أَْو فِي ظُْلَمٍة فَأَْيقََن بًَِل َشكٍّ بَِمْن أَْشهََدهُ فََشهَاَدتُ 

ِة اْليَقِيِن َعلَى َمْن يَُكلُِّمهُ لََما َحلَّ لَهُ أَْن يَطَأَ اْمَرأَتَهُ، إْذ لَعَ  لَّهَا َولَْو لَْم يَْقطَْع اِْلَْعَمى بِِصحَّ

َع ِمْن أََحٍد َوَّل أَْن يَْشتَِرَي أَْجنَبِيَّةٌ، َوَّل يُْعِطَي أََحًدا َدْينًا َعلَْيِه، إْذ لََعلَّهُ َغْيُرهُ، َوَّل أَْن يَبِي

ًَللَِة بَْعَد  هَاِت اْلُمْؤِمنِيَن ِمْن َخْلِف اْلِحَجاِب.. َوَما نَْعلَُم فِي الضَّ ،َوقَْد قَبَِل النَّاُس َكًَلَم أُمَّ

 ِ َ بَِردِّ َشهَاَدِة َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ْن َداَن َّللاَّ ْرِك َواْلَكبَائِِر أَْكبََر ِممَّ ، َواْبِن أُمِّ ُكْلثُوٍم، َواْبِن الشِّ

 َعبَّاٍس، َواْبِن ُعَمَر..

 -أقوال الفقهاء:

، َوَعطَاٍء، َواْلقَاِسِم ْبِن ■ ْهِريِّ ََ َعْن الزُّ ََ َعْن اْبِن َعبَّاٍس، َوَصحَّ قول المؤلف َُرِوَي

، َوُشَرْيٍح، َواْبِن ِسيِريَن، َواْلَحَكِم ْبِن عُ  ْعبِيِّ ٍد، َوالشَّ تَْيبَةَ، َوَربِيَعةَ، َويَْحيَى ْبِن َسِعيٍد ُمَحمَّ

، َواْبِن ُجَرْيٍج، َوأََحِد قَْولَْي اْلَحَسِن، َوأََحِد قَْولَْي إيَاِس ْبِن ُمَعاِويَةَ، َوأََحِد  اِْلَْنَصاِريِّ

أَبِي ُسلَْيَماَن، َوهَُو قَْوُل َمالٍِك، َواللَّْيِث، َوأَْحَمَد، َوإِْسَحاَق، وَ  -قَْولَْي اْبِن أَبِي لَْيلَى 

 َوأَْصَحابِنَا.

تَُجوُز َشهَاَدتُهُ فِيَما َعَرَف قَْبَل اْلَعَمى، َوَّل تَُجوُز فِيَما َعَرَف بَْعَد اْلَعَمى.) اْلَحَسِن ■ 

، َوأَْصَحابِهِ  ، َوأََحُد قَْولَْي اْبِن أَبِي لَْيلَى َوهَُو قَْوُل أَبِي يُوُسَف، َوالشَّافِِعيِّ  (اْلبَْصِريِّ

  تَُجوُز َشهَاَدتُهُ فِي الشَّْيِء اْليَِسيِر.)روى من طريق ابراهيم النخعي(■ 

 َّل تُْقبَُل فِي َشْيٍء أَْصًًل، إّلَّ فِي اِْلَْنَساِب.)زفر(■ 

َّل تُْقبَُل ُجْملَةً.)روى عن على وّل يصح عنه وإياس بن معاوية وهو قول أبي ■ 

 (حنيفة وكره الحسن والنخعي شهادة اِلعمى

 -األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن النَّبِيِّ ■  أَنَّهُ ُسئَِل َعْن الشَّهَاَدِة؟ فَقَاَل: أََّل تََرى الشَّْمَس : »-َصلَّى َّللاَّ

ِد ْبِن ُسلَْيَماَن ْبِن َمْسُموٍل «)َعلَى ِمْثلِهَا فَاْشهَْد أَْو َدعْ  َعْن  -َوهَُو هَالٌِك  -ضعيف() ُمَحمَّ

ِ ْبِن َسلََمةَ ْبِن َوْهَراَم عُ    َوهَُو َضِعيٌف( -بَْيِد َّللاَّ

 قال المؤلف: لَِكنَّ َمْعنَاهُ َصِحيٌح.

 1111]َمْسأَلَة لُُزوم الشََّهاَدة بلفظ أَْشَهد[م

ا لَْم يَِصْلهُ  بَِما يُْبِطلُهُ، أَْو  َوُكلُّ َمْن َسِمَع إْنَسانًا يُْخبُِر بَِحقٍّ لَِزْيٍد َعلَْيِه إْخبَاًرا َصِحيًحا تَاًمً

اْشهَْد بِأَنَّهُ قَْد َوهََب أَْمًرا َكَذا لِفًَُلٍن، أَْو أَنَّهُ أَْنَكَح َزْيًدا، أَْو أَيَّ َشْيٍء َكاَن، فََسَواٌء قَاَل لَهُ: 

هُ أَْصًًل، لَِكْن َخاطََب بِهََذا َعلَيَّ أَْو أَنَا أُْشِهُدك أَْو لَْم يَقُْل لَهُ َشْيئًا ِمْن َذلَِك، أَْو لَْم يَُخاِطبْ 

َوفُِرَض َعلَْيِه أَْن  -ُكلُّ َذلَِك َسَواٌء  -َغْيَرهُ، أَْو قَاَل لَهُ: َّل تَْشهَْد َعلَيَّ فَلَْست أُْشِهُدك 

 يَْشهََد بُِكلِّ َذلَِك..َوقَاَل أَبُو َحنِيفَةَ َّل يَْشهَُد َحتَّى يُقَاَل لَهُ: اْشهَْد َعلَْينَا..

ْن قَاَل الشَّاِهُد لِْلقَاِضي: أَنَا أُْخبُِرك، أَْو أَنَا أَقُوُل لَك، أَْو أَنَا أُْعلُِمك، أَْو لَْم يَقُْل: َوَكَذلَِك إ

ةٌ.. فَقَْد َجَعْلنَا ُمْعتََمَدنَا َوَجَعْلتُْم ُمْعتََمَدُكْم  -فَُكلُّ َذلَِك َسَواٌء  -أَنَا أَْشهَُد  َوُكلُّ َذلَِك َشهَاَدةٌ تَامَّ
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ِ تََعالَى: }إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌق بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا{ ]الحجرات: فِي رَ   [ .٤دِّ َشهَاَدِة اْلفَاِسِق قَْوَل َّللاَّ

فََصحَّ أَنَّ ُكلَّ َشهَاَدٍة نَبَأٌ، َوُكلَّ نَبَأٍ َشهَاَدةٌ َوِكًَلهَُما َخبٌَر، َوِكًَلهَا قَْوٌل، َوُكلُّ َذلَِك  -

 ِحَكايَةٌ..

 1111اْلُحْكِم بِاْلقَافَِة فِي لحاق اْلَولَد[م]َمْسأَلَة 

ِة قَْولِنَا:  َماِء.. بُْرهَاُن ِصحَّ أَنَّ »َواْلُحْكُم بِاْلقَافَِة فِي لَِحاِق اْلَولَِد َواِجٌب فِي اْلَحَرائِِر َواْْلِ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوَل َّللاَّ ٍز اْلُمدْ  -َصلَّى َّللاَّ لِِجيِّ إْذ َرأَى أَْقَداَم َزْيِد ْبِن ُسرَّ بِقَْوِل ُمَجزِّ

ًَلةُ  -َوهَُو  -« َحاِرثَةَ، َواْبنَهُ أَُساَمةَ فَقَاَل: إنَّ هَِذِه اِْلَْقَداَم بَْعُضهَا ِمْن بَْعضٍ  َعلَْيِه الصَّ

ًَلُم   َّل يَُسرُّ بِبَاِطٍل، َوَّل يَُسرُّ إّلَّ بَِحقٍّ َمْقطُوٍع بِِه.. -َوالسَّ

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن.■  قول المؤلف هو قول: الشَّافِِعيِّ

ِة.)مالك(■   يُْحَكُم بَِشهَاَدتِِهْم فِي َولَِد اِْلََمِة، َوَّل يُْحَكُم بِِه فِي َولَِد اْلُحرَّ

 َّل يُْحَكُم بِِهْم فِي َشْيٍء.)أبو حنيفة(■ 

هُ  ْن َوَلَّ َماُم اْلقَُرِشيُّ اْلَواِجبَةُ طَاَعتُهُ[م ]َمْسأَلَة ََل يَُجوُز اْلُحْكُم إَلَّ ِممَّ  1111اإْلِ

َماُم اْلقَُرِشيُّ اْلَواِجبَةُ طَاَعتُهُ، فَإِْن لَْم يَْقِدْر َعلَى َذلِ  هُ اْْلِ ْن َوّلَّ َك َوَّل يَُجوُز اْلُحْكُم إّلَّ ِممَّ

 َو َمْرُدوٌد.فَُكلُّ َمْن أَْنفََذ َحقًًا فَهَُو نَافٌِذ، َوَمْن أَْنفََذ بَاِطًًل فَهُ 

ُ تََعالَى -بُْرهَاُن َذلَِك  َماِم قَْبُل فَإَِذا لَْم يَْقِدْر َعلَى َذلَِك فَاّلَِلَّ : َما َذَكْرنَا ِمْن ُوُجوِب طَاَعِة اْْلِ

اِميَن بِاْلقِْسِط{ ]النساء:   [١٢١يَقُوُل: }ُكونُوا قَوَّ

 [ َوهََذا ُعُموٌم لُِكلِّ ُمْسلٍِم..٨]المائدة: َوقَاَل تََعالَى: }اْعِدلُوا هَُو أَْقَرُب لِلتَّْقَوى{ 

 1111ماْلقََضاِء[ ]َمْسأَلَة اَِلْرتَِزاُق َعلَى

ًَلةُ َوالسًََّلُم  -َواِّلْرتَِزاُق َعلَى اْلقََضاِء َجائٌِز لِلثَّابِِت ِمْن قَْولِِه  َمْن أَتَاهُ َماٌل » -َعلَْيِه الصَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.« نَْفٍس فَْليَأُْخْذهُ فِي َغْيِر َمْسأَلٍَة أَْو إْشَراِف   َوبِاّلَِلَّ

 1111]َمْسأَلَة َهْل لإلمام َعْزل اْلقَاِضي َمتَى َشاَء[م

َماِم أَْن يَْعِزَل اْلقَاِضَي َمتَى َشاَء َعْن َغْيِر َخِربٍَة، قَْد  ِ »َوَجائٌِز لإِْلِ  -بََعَث َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوسَ  ِة اْلَوَداِع َولَْم يَْرِجْع  -لََّم َصلَّى َّللاَّ َعلِيًًا إلَى اْليََمِن قَاِضيًا، ثُمَّ َصَرفَهُ ِحيَن َحجَّ

 « .إلَى اْليََمِن بَْعَدهَا

ْلُب أَْو اْلقَْتُل َوَغْير َذلَِك[م  1111]َمْسأَلَة قَاَل لَهُ قَاٍض قَْد ثَبََت َعلَى َهَذا الصَّ

ْلُب، أَْو اْلقَْتُل، أَْو اْلقَْطُع، أَْو اْلَجْلُد، أَْو أَْخُذ َوَمْن قَاَل لَهُ قَاٍض: قَْد ثَ  بََت َعلَى هََذا: الصَّ

: فَإِْن َكاَن اْلَمأُْموُر ِمْن أَْهِل اْلِعْلِم بِاْلقُْرآِن -َماٍل ِمْقَداُرهُ َكَذا ِمْنهُ، فَأَْنفِْذ َذلَِك َعلَْيِه 

نَِن لَْم يَِحلَّ لَهُ إْنفَاُذ َشْيءٍ  إّلَّ  -إْن َكاَن اْْلِمُر لَهُ َجاِهًًل، أَْو َغْيَر َعْدٍل  -ِمْن َذلَِك  َوالسُّ

 َحتَّى يُوقَِن أَنَّهُ قَْد َوَجَب َعلَْيِه َما َذَكَر لَهُ فَيَْلَزُمهُ إْنفَاُذهُ ِحينَئٍِذ َوإِّلَّ فًََل.

ا إْنفَاُذ أَْمِرِه إّلَّ َحتَّى يَْسأَلَهُ ِمْن أَيِّ َوْجٍه َوإِْن َكاَن اْْلِمُر لَهُ َعالًِما فَاِضًًل لَْم يَِحلَّ لَهُ أَْيضً 

ْيِه َوَجَب َذلَِك َعلَْيِه؟ فَإَِذا أَْخبََرهُ، فَإِْن َكاَن َذلَِك ُموِجبًا َعلَْيِه َما َذَكَر لَِزَمهُ إْنفَاُذ َذلَِك، َوَعلَ 

 يَُجوُز لَهُ تَْقلِيُدهُ فِيَما َرأَى أَنَّهُ فِيِه ُمْخِطٌئ.أَْن يَْكتَفَِي بَِخبَِر اْلَحاِكِم اْلَعْدِل فِي َذلَِك، َوَّل 

ا اْلَجاِهُل فًََل يَِحلُّ لَهُ إْنفَاُذ أَْمِر َمْن لَْيَس َعالًِما فَاِضًًل.  َوأَمَّ
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نَِّة.  فَإِْن َكاَن اْْلِمُر لَهُ َعالًِما فَاِضًًل َسأَلَهُ: أَْوَجَب َذلَِك بِاْلقُْرآِن َوالسُّ

ِ فَإِْن قَا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َل: نََعْم لَِزَمهُ إْنفَاُذ َذلَِك، َوإِّلَّ فًََل، لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ : -َصلَّى َّللاَّ

 َوَّل يَِحلُّ أَْخُذ قَْوِل أََحٍد بًَِل بُْرهَاٍن.« إنََّما الطَّاَعةُ فِي اْلَمْعُروفِ »

 1817/1816/1815]َمْسأَلَة ادََّعى َشْيئًّا فِي يَِد َغْيِرِه[م

لِلَِّذي َوَمْن ادََّعى َشْيئًا فِي يَِد َغْيِرِه فَإِْن أَقَاَم فِيِه اْلبَيِّنَةَ، أَْو أَقَاَم ِكًَلهَُما اْلبَيِّنَةَ قُِضَي بِِه 

قَاِل َذلَِك لَْيَس الشَّْيُء فِي يَِدِه، إّلَّ أَْن يَُكوَن فِي بَيِّنٍَة َمْن الشَّْيُء فِي يَِدِه بَيَاٌن َزائٌِد بِاْنتِ 

ُح بِتَْكِذيِب بَيِّنَِة اْْلَخِر.. َولَْيَس َكَما قَالُوا، بَْل بَيِّنَةٌ َمْن الشَّْيُء فِي  يَِدِه الشَّْيِء إلَْيِه، أَْو يُلَوِّ

ُ تََعالَى عَ  َ تََعالَى لَْم يَُكلِّْفهُْم بِبَيِّنٍَة، إنََّما َحَكَم َّللاَّ  -لَى لَِساِن َرُسولِِه َغْيُر َمْسُموَعٍة؛ ِِلَنَّ َّللاَّ

ًَلةُ َوالسًََّلُم  بِأَنَّ اْلبَيِّنَةَ َعلَى اْلُمدَِّعي َواْليَِميَن َعلَى اْلُمدََّعى َعلَْيِه.. فَلَْو لَْم  -َعلَْيِه الصَّ

َكاَن فِي أَْيِديِهَما  يَُكْن الشَّْيُء فِي يَِد أََحِدِهَما فَأَقَاَم ِكًَلهَُما اْلبَيِّنَةَ قُِضَي بِِه بَْينَهَُما، فَلَوْ 

 َمًعا، فَأَقَاَما فِيِه بَيِّنَةً أَْو لَْم يُقِيَما قُِضَي بِِه بَْينَهَُما.

ا إَذا لَْم يَُكْن فِي أَْيِديِهَما فَإِنَّهُ قَْد ثَبَّتَْت اْلبَيِّنَتَاِن أَنَّهُ لَهَُما فَهَُو لَهَُما.  أَمَّ

 ِ ا إَذا َكاَن فِي أَْيِديِهَما فَإ  ْن لَْم تَقُْم لَهَُما بَيِّنَةٌ فَهَُو لَهَُما؛ ِِلَنَّهُ بِأَْيِديِهَما َمَع أَْيَمانِِهَما.َوأَمَّ

ْمنَا وَ  ا إَذا أَقَاَم ُكلُّ َواِحٍد ِمْنهَُما بَيِّنَةً فَإِنَّ بَيِّنَتَهُ َّل تُْسَمُع فِيَما فِي يَِدِه َكَما قَدَّ قَْد َشِهَدْت َوأَمَّ

ا فِي يَِد اْْلَخِر فَيُْقَضى لَهُ بَِذلَِك ، فَإِْن تََداَعيَاهُ، َولَْيَس فِي أَْيِديِهَما، َوَّل بَيِّنَةَ لَهُ بَيِّنَتُهُ بِمَ 

َوهََكَذا ُكلُّ  -: أُْقِرَع بَْينَهَُما َعلَى اْليَِميِن، فَأَيُّهَُما َخَرَج َسْهُمهُ َحلََف َوقُِضَي لَهُ بِِه -لَهَُما 

ا يُوقُِن بًَِل َشكٍّ أَنَّهُ لَْيَس لَهَُما َجِميًعا، َكَدابٍَّة يُوقُِن أَنَّهَا نِتَاُج إْحَدى َما تََداَعيَا فِيِه مِ  مَّ

 َدابَّتَْيِهَما.

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول: ُسْفيَاَن، َوأَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل، َوأَبِي ُسلَْيَماَن.■

تُهُْم أَنَّهُ قَْد تََكاَذبَْت اْلبَيِّنَتَاِن، فََوَجَب يُْقَضى بِِه لِلَِّذي هَُو فِي يَِدِه.)ما■  لك والشافعي َوُحجَّ

 ُسقُوطُهَُما(

فََسَواٌء َكاَن الشَّْيُء فِي أَْيِديِهَما َمًعا، أَْو لَْم يَُكْن فِي يَِد  -إَذا أَقَاَم ُكلُّ َواِحٍد ِمْنهَُما اْلبَيِّنَةَ ■ 

 بِنِْصفَْيِن َمَع أَْيَمانِِهَما. َواِحٍد ِمْنهَُما: هَُو بَْينَهَُما

َوَكَذلَِك إَذا لَْم يُقِيَما بَيِّنَةً َوالشَّْيُء فِي أَْيِديِهَما َمًعا َولَْيَس فِي أَْيِديِهَما َوَّل ُمدَِّعَي لَهُ 

ْيِن قُِضَي بِِه لَِصاِحِب ِسَواهَُما، فَأَيُّهَُما نََكَل قُِضَي بِِه لِلَِّذي َحلََف ، فَإِْن َوقَّتَْت ِكْلتَا اْلبَيِّنَتَ 

ِل.  اْلَوْقِت اِْلَوَّ

فَإِْن َوقَّتَْت إْحَدى اْلبَيِّنَتَْيِن َولَْم تَُوقِّْت اِْلُْخَرى قُِضَي بِِه بَْينَهَُما.)أبو حنيفة َوقَاَل أَبُو 

ُد ْبُن اْلَحَسِن: بَ   ْل لِلَِّذي لَْم تَُوقِّْت بَيِّنَتُهُ(يُوُسَف: قُِضَي بِِه لِلَِّذي َوقَّتَْت بَيِّنَتُهُ ،َوقَاَل ُمَحمَّ

 يُْقَضى بِأَْعَدِل اْلبَيِّنَتَْيِن.)مالك(■ 

 يقضى بِأَْعَدِل اْلبَيِّنَتَْيِن فَإِْن تََكافَأَْت فِي اْلَعَدالَِة أُْقِرَع بَْينَهَُما.)الزهري(■

َوُرِوَي أَْيًضا َعْن َعلِيِّ ْبِن  -ْلَحَسِن تَْغلِيُب أَْكثَِر اْلبَيِّنَتَْيِن َعَدًدا.َ)َجاَء َعْن َعطَاٍء، َوا■ 

 أَبِي طَالٍِب(

إَذا ادََّعى اْثنَاِن َشْيئًا لَْيَس فِي أَْيِديِهَما، َوأَقَاَم ُكلُّ َواِحٍد ِمْنهَُما اْلبَيِّنَةَ اْلَعْدلَةَ: أُْقِرَع ■ 
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أَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل، َوإِْسَحاُق ْبُن  بَْينَهَُما، َوقُِضَي بَِذلَِك الشَّْيِء لَِمْن َخَرَجْت قُْرَعتُهُ.)

 َراْهَوْيِه، َوأَبُو ُعبَْيٍد(

 -األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه  -أَنَّ َرُجلَْيِن ادََّعيَا بَِعيًرا أَْو َدابَّةً فَأَتَيَا بِِه النَّبِيَّ »عن أَبِي ُموَسى: ■ َصلَّى َّللاَّ

ِ لَْيَس لَِواِحٍد ِمْنهَُما  -َوَسلََّم  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بَيِّنَةٌ فََجَعلَهُ َرُسوُل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)بَْينَهَما

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ اْختََصَم إلَْيِه َرُجًَلِن فِي  -َصلَّى َّللاَّ

ِ َمتَاٍع لَْيَس لَِواِحٍد ِمْنهَُما بَيِّنَةٌ،  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ : اْستَِهَما َعلَى -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)اْليَِمينِ 

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ■   -أَنَّ َرُجلَْيِن ادََّعيَا َدابَّةً َولَْم تَُكْن لَهَُما بَيِّنَةٌ، فَأََمَرهَُما َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ   .)صحيح(« أَْن يَْستَِهَما َعلَى اْليَِمينِ  - َصلَّى َّللاَّ

قال المؤلف: فَاْلقِْسَمةُ بَْينَهَُما َحْيُث هَُو فِي أَْيِديِهَما؛ ِِلَنَّهُ لَهَُما بِظَاِهِر اْليَِد، َواْلقُْرَعِة 

 َحْيُث َّل َحقَّ لَهَُما، َوَّل ِِلََحِدِهَما، َوَّل لَِغْيِرِهَما فِيِه.

: َعْن أَبِي ُمو■  ِ »َسى اِْلَْشَعِريِّ َصلَّى  -أَنَّ َرُجلَْيِن ادََّعيَا بَِعيًرا َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ  -َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -فَبََعَث ُكلُّ َواِحٍد ِمْنهَُما َشاِهَدْيِن فَقََسَمهُ َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 «نِ بَْينَهَُما بِنِْصفَيْ  -َوَسلََّم 

َعيَا َدابَّةً َوَجَداهَا ِعْنَد َرُجٍل، فَأَقَاَم ُكلُّ َواِحٍد »عن أَبِي ُموَسى اِْلَْشَعِريِّ ■ أَنَّ َرُجلَْيِن ادَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِمْنهَُما َشاِهَدْيِن أَنَّهَا َدابَّتُهُ فَقََضى بِهَا النَّبِيُّ  بَْينَهَُما  -َصلَّى َّللاَّ

 يح(صح«)بِنِْصفَْينِ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ إَذا اْستََوى »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

هُوُد أُْقِرَع بَْيَن اْلَخْصَمْينِ   ضعيف مرسل(«)الشُّ

 1111]َمْسأَلَة الشََّهاَدةُ َعلَى الشََّهاَدِة[م

 ي ُكلِّ َشْيٍء، َويُْقبَُل فِي َذلَِك َواِحٌد َعلَى َواِحٍد.الشَّهَاَدةُ َعلَى الشَّهَاَدِة فِ 

 -أقوال الفقهاء:

، َواْلقَُضاِة ■ ْهِريِّ قول المؤلف هو قول عمر بن عبد العزيزوالنخعي وشريح والزُّ

، َواْبِن أَبِي لَْيلَى -قَْبلَهُ، َويَِزيَد ْبِن أَبِي َحبِيٍب  ، َوُسْفيَاَن َوهَُو قَْوُل اْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ

، َوأَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل، َوإِْسَحاَق ْبِن َراْهَوْيِه. ، َواللَّْيِث ْبِن َسْعٍد، َوُعْثَماَن اْلبَتِّيِّ  الثَّْوِريِّ

تُْقبَُل الشَّهَاَدةُ َعلَى َشهَاَدِة اْلَحاِضِر فِي اْلِمْصِر، َوإِْن َكاَن َصِحيًحا.) أَبُو يُوُسَف، ■ 

ُد ْبُن   اْلَحَسِن(َوُمَحمَّ

 َّل تُْقبَُل َعلَى َشهَاَدِة اْلَحاِضِر إّلَّ أَْن يَُكوَن َمِريًضا،أو بعيدا.)مالك(■ 

َوهَُو  -َّل يُْقبَُل َعلَى َشهَاَدِة َواِحٍد إّلَّ اْثنَاِن.)روى َعْن َعلِيٍّ ِمْن طَِريِق اْبِن ُضَمْيَرةَ ■ 

ُل أَبِي َحنِيفَةَ، َوَمالٍِك، إّلَّ أَنَّهَُما أََجاَزا َشهَاَدةَ َذْينَِك َوهَُو قَوْ  -ُمطَِّرٌح َوَعْن َربِيَعةَ ِمْثلُهُ 

 اِّلْثنَْيِن أَْيًضا َعلَى َشهَاَدِة اْلَعْدِل اْْلَخِر(

ُل َّل بُدَّ ِمْن أُْخَرى َعلَى َشهَاَدِة اْْلَخِر، فًََل يُْقبَُل َعلَى َشهَاَدِة اْثنَْيِن إّلَّ أَْربََعةٌ، َوَّل يُْقبَ ■ 
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نَى إّلَّ ِستَّةَ َعَشَر َعْدًّل.)الشافعي(  َعلَى َشهَاَدِة أَْربََعٍة فِي الزِّ

 َّل تَُجوُز َشهَاَدةٌ َعلَى َشهَاَدٍة إّلَّ فِي اْلَماِل َوْحَدهُ.)روى عن النخعي(■ 

، َوقَتَاَدةَ، َوالنََّخعِ ■  ْعبِيِّ .) الشَّ يِّ واِلوزاعي وروى َّل تَُجوُز َشهَاَدةٌ َعلَى َشهَاَدٍة فِي َحدٍّ

 أيضا َعْن ُشَرْيٍح، َوَمْسُروٍق، َواْلَحَسِن، َواْبِن ِسيِريَن(

 تَُجوُز فِي ُكلِّ َشْيٍء إّلَّ اْلُحُدوَد َواْلقَِصاَص.)أبو حنيفة(■ 

 تَُجوُز فِي ُكلِّ َشْيٍء اْلُحُدوِد َوَغْيِرهَا.)مالك والليث والشافعي(■

أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب قَاَل: َّل تَُجوُز َشهَاَدةٌ َعلَى َشهَاَدٍة فِي َحدٍّ، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب: 

َوَّل فِي َدٍم َوَّل فِي طًََلٍق، َوَّل نَِكاٍح، َوَّل ِعْتٍق، إّلَّ فِي اْلَماِل َوْحَدهُ.)ضعيف()سعيد لَْم 

 يَْسَمْع ِمْنهُ َغْيَر نَْعيِِه النُّْعَماُن(
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 -فهرس المحتويات:

 ١ .......................................................................... )كتاب القرض(

ْهِن[  ٨ ........................................................................... ]ِكتَاُب الرَّ

 ١٨ ........................................................................ )كتاب الحوالة(

 ٢٢ ......................................................................... ]ِكتَاُب اْلَكفَالَِة[

 ٢٤ .......................................................................... كتاب الشركة.

 ٢٢ ......................................................................... ]ِكتَاُب اْلقِْسَمِة[

 ٢١ .......................... ُب اِّلْستِْحقَاِق َواْلَغْصِب َواْلِجنَايَاِت َعلَى اِْلَْمَواِل[]ِكتَا

 ٦٦ ......................................................................... ]كتاب الصلح[

 ٦٢ .......................................................... والتفليس()كتاب المداينات 

 ١٧ ........................................................................ )كتاب اْلجارة(

 ٧٦ ..................................................... ]ِكتَاُب اْلُجْعِل فِي اْْلبِِق َوَغْيِرِه[

 ٧٧ ....................................................... ]ِكتَاُب اْلُمَزاَرَعِة َواْلُمَغاَرَسِة[

 ٢٢ ...................... )كتاب إحياء الموات واْلقطاع والحمى والصيد يتوحش(

 ٢١ ................................................................................ ]اْلَمْرفُِق[

 ٢٧ ......................................................................... اْلَوَكالَِة[]ِكتَاُب 

 ٢٢ ..................................................... كتاب المضاربة وهى القراض.

ْقَراِر[  ١٢٢ ...................................................................... ]ِكتَاُب اْْلِ

الَِّة َواْْلبِِق[  ١٢٤ ................................................... ]ِكتَاُب اللُّقَطَِة َوالضَّ

 ١١٦ ........................................................................ ]ِكتَاُب اللَّقِيِط[

 ١١١ ...................................................................... ]ِكتَاُب اْلَوِديَعِة[

 ١١٧            )كتاب الحجر(                                                           

ْكَراِه[]ِكتَاُب   ١٢١ ...................................................................... اْْلِ

 ١٢٨ ....................................................................... ]ِكتَاُب اْلبُيُوِع[

ْفَعِة[  ٢٧٢ ....................................................................... ]ِكتَاُب الشُّ

لَِم[]ِكتَا  ٢٢١ ......................................................................... ُب السَّ
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 ٢٢٢ ....................................................................... ]كتاب الهبات[

بَاَحةُ[  ٢٢٢ .............................................................................. ]اْْلِ

 ٢٢٢ .............................................................................. ]اْلِمْنَحةُ[

 ٢٢٢ .............................................................................. ]اْلَعاِريَّةُ[

 ٢٢٧ ............................................................................. )الضيافة(

 ٢٢٨ ............................................................................. اِْلَْحبَاُس[

 ٢٦٢ ................................................................... ]ِكتَاُب اْلَمَواِريِث[

 ٢٧٢ ..................................................................... -الوصايا: كتاب

 ٢٢١ .................................................................... }كتاب اِلقضية{

 ٦٢٨ .................................................................. }كتاب الشهادات{
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